Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Zákazka:
Oprava komunikácie a výtlkov v obci Šoporňa
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán, Verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1) písm. b)
Názov organizácie: Obec Šoporňa
Sídlo organizácie: Šoporňa 1179 , 92552 Šoporňa
Identifikačné číslo: 00306207
Štatutárny orgán: Mgr. Adrián Macho, starosta obce
1.1)
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Erika Konečná
Kontaktná adresa: LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Tel: 0903731202
E-mail: info@ledas.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
Názov: Oprava komunikácie a výtlkov v obci Šoporňa
Druh: Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
Stručný opis zákazky:
Zabezpečenie výberu zhotoviteľa pre opravu komunikácie a výtlkov v obci Šoporňa a to
konkrétne:
A) Oprava komunikácie:


Leninova ul.



Mládežnícka ul.

B) Oprava výtlkov v obci cca 300 m2

Spoločný slovník obstarávania:

45112730-1 Terénne úpravy vozoviek a komunikácií pre motorové vozidlá
Podrobný opis je vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou výzvy.

Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v
ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych
technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať
zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so

zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení,
očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
Miesto dodania predmetu zákazky:

Obec Šoporňa
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Hodnota: 51.193,13 € bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených
v ust. § 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, upozorní uchádzač verejného obstarávateľa v ponuke.
Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, musí byť
vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
Tabuľka pre stanovenia ceny:

Cena za výtlky
DPH 20 %:
Cena za výtlky :

Cena Leninova ul.
DPH 20 %:
Cena Leninova ul.

Cena Mládežnícka ul.
DPH 20 %:
Cena Mládežnícka ul.

Cena celkom
DPH 20 %:
Cena celkom:

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €
xxxxxxxx € s DPH

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €
xxxxxxxx € s DPH

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €
xxxxxxxx € s DPH

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €
xxxxxxxx € s DPH

Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa tejto výzvy.
Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedenú skutočnosť uvedie v ponuke.

Trvanie zmluvy:
Obdobie: tri mesiace od účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Zdroj finančných prostriedkov:
Financovanie predmetu zákazky bude z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
a resp. v prípade schválenia aj z rozpočtových prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Financovanie predmetu zákazky bude prebiehať na základe faktúry vystavenej po vykonaní
a odovzdaní ucelenej časti diela, t.j. ukončení prác na konkrétnej celej ulici resp. výtlkov bez závad.
Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.
Variantné riešenie: Nie.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky: V prípade záujmu kontaktujte kontaktnú osobu
verejného obstarávateľa.
Požadované zábezpeky a záruky: Nepožadujú sa.
Elektronická aukcia: Verejný obstarávateľ nepoužije elektronickú aukciu.
3.
PONUKA UCHÁDZAČA A POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno, adresa sídla uchádzača, meno
a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača, IČO, IČ
DPH, kontaktné telefónne číslo a email-ovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu
resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
2. Ponukový list s oceneným výkazom výmer.
Ponukový list musí byť odtlačený pečiatkou a podpisom štatutárneho orgánu resp. osoby
oprávnenej konať za uchádzača.
3. Fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie realizovať zákazku, ktorá je predmetom
tohto verejného obstarávania.
4. Zmluvu o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuka a iba na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je
možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom
skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Lehota na predkladanie ponúk: 07.06.2017 do 09:00 hod.
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom označenom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej
zásielky na kontaktnú adresu verejného obstarávateľ (LEDAS s.r.o., Ferka Urbánka 10/A, 917 01

Trnava) a to v lehote na predloženie ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky na
kontaktnú adresu verejnému obstarávateľovi.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
1. Adresa miesta predkladania ponúk
2. Adresa uchádzača
3. Označenie „súťaž - neotvárať“
Označenie heslom súťaže: „Oprava komunikácie a výtlkov v obci Šoporňa“
Lehota otvárania ponúk: 07.06.2017 o 11:00 hod. v priestoroch spol. LEDAS, s.r.o., Ferka
Urbánka 10/A, 917 01 Trnava
Náklady na ponuku:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom obstarávaní znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 30.06.2017.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny celkom s DPH.
Ponuková cena predmetu zákazky uchádzača v EUR s DPH = 100%.
Po vyhodnotení Verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli
vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky, upovedomí o tom
všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na
pôvodný predmet zákazky.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a)
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle tejto výzvy.
b)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk.
c)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo predložené obchodné podmienky
budú v rozpore s požiadavkami verejného obstarávateľa.
d)
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.
e)
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a
zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné
financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy
a relevantných informácii podľa §117 ZVO.

Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez
časového obmedzenia.
S pozdravom

Mgr. Adrián Macho, starosta obce
V Šoporni, dňa 30.05.2017
Prílohy:
1. Zmluva o dielo
2. Výkaz výmer

Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk

ZMLUVA O DIELO

č. ........./2017

podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY
1.1: Objednávateľ:
Názov:
So sídlom:
Štatutárny zástupca
IČO

:
:

Obec Šoporňa
Šoporňa 1179 , 92552 Šoporňa
Mgr. Adrián Macho, starosta obce
00306207

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach zmluvy:
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN:
SWIFT:
Tel./Fax číslo:
Mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2.
PREDMET ZMLUVY
2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve
pre objednávateľa zákazku pod názvom: Oprava komunikácie a výtlkov v obci Šoporňa.
Rozsah predmetu zmluvy v zmysle bodu č. 3 a výkazu výmer, ktorý je prílohou tejto zmluvy
o dielo.
Zmluva je výsledkom verejného obstarávania s odvolaním sa na § 117 zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
2.2.

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončenú prácu bez závad realizovanú v zmysle požiadavky
verejného obstarávateľa v súlade s výkazom výmer prevezme, zaplatí za jej zhotovenie
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.
Čl. 3
ROZSAH A OBSAH PREDMETU ZMLUVY
3.1.
Projektom je Oprava komunikácie a výtlkov v obci Šoporňa v zmysle výkazu výmer a to
konkrétne:
a) Oprava komunikácie:


Leninova ul.



Mládežnícka ul.

b) Oprava výtlkov v obci cca 300 m2

Čl. 4
MIESTO A ČAS PLNENIA
4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu
Cl.3 tejto zmluvy v termínoch: tri mesiace od účinnosti zmluvy o dielo.
4.2

Miestom realizácie predmetu zákazky je: Obec Šoporňa

Čl. 5
CENA, PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 3 tejto zmluvy je dojednaná
dohodou zmluvných strán podľa zákona o cenách č. 18/96 Zb. dohodou, ale hlavne
výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na predmetné projektové práce.
5.2
Dohodnutá cena podľa rozsahu zmluvy tejto zmluvy predstavuje sumu:

Cena celkom
DPH 20 %:
Cena celkom:

xxxxxxxx € bez DPH
xxxxxxxx €
xxxxxxxx € s DPH

5.3
Podkladom pre úhradu ceny dodávky bude faktúra vystavená zhotoviteľom po
splnení konkrétnej časti predmetu tejto zmluvy, t.j. ukončením prác na konkrétnej ulici,
resp. výtlkov. Faktúra je splatná do 30 dní od doručenia a prevzatia faktúry.
Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že cena uvedená v tejto zmluve je konečná, predmet zmluvy
zabezpečí v požadovanej kvalite a v ponúknutej cene.

5.4
K zmene ceny môže dôjsť :
5.4.1
v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa
5.4.3
v prípade zmeny sadzby DPH a iných právnych predpisoch
5.5
Zmluvné strany sa dohodli, že záloha poskytnutá nebude. V prípade omeškania s úhradou
faktúry môže zhotoviteľ vystaviť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 30,00 eur z
dlžnej sumy za každý deň omeškania.
5.6
Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení
neskorších predpisov a číslo tejto zmluvy. Faktúry budú predkladané objednávateľovi v troch
vyhotoveniach. V prípade jej neúplnosti, alebo nesprávnosti ju objednávateľ môže
zhotoviteľovi vrátiť na opravu. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota
splatnosti tejto faktúry.
5.7
Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet poskytovateľa uvedený v tejto
zmluve. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty
splatnosti zadá príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu.
5.8
Pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi nie je možné postúpiť tretej strane bez
písomného súhlasu štatutárneho orgánu objednávateľa.

Čl. 6.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA
6.1
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy a že
po dobu stanovenú /záručná doba/ bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve.
6.2
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady predmetu tejto zmluvy odo dňa jeho odovzdania
objednávateľovi až do 5 rokov po odovzdaní projektu. / pokiaľ ešte STN a EN platné pri
spracovaní dokumentácie budú platiť aj v čase realizácie podľa tejto dokumentácie./
6.3
Pre prípad vady dokumentácie dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa
požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť
iného dojednania nie je vylúčená. Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady projektu
odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom
písomne.
6.4
Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný
uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu zhotoviteľa
uvedenému v Čl. 1 ako oprávnenému vo veciach technických.

Čl. 7

ZMENA ZÁVÄZKU
7.1.
K návrhu dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 14 dní od
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho
podala. Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby
ktorákoľvek z nich požiadala súd o rozhodnutie.

Čl. 8
ZMLUVNÉ POKUTY
8.1
Objednávateľ je oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z odplaty dohodnutej v
bodu 7.2 tejto zmluvy, a to za každý deň omeškania realizácie zákazky spôsobeného
poskytovateľom.
8.2
Poskytovateľ môže uplatniť nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369, ods.1
Obchodného zákonníka v prípade omeškania objednávateľa so zaplatením odplaty za
realizáciu zákazky.
8.3
Ak po podpise tejto zmluvy zhotoviteľ z akéhokoľvek dôvodu nezapríčineného
objednávateľom odstúpi od plnenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo znemožní
plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy objednávateľovi, Zhotoviteľ uhradí
objednávateľovi pokutu vo výške 1000,- EUR bez DPH.

Čl. 9
NÁHRADA ŠKODY
9.1
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka pre prípad
meškania s dodaním predmetu zmluvy voči zmluvne dohodnutému termínu plnenia, pričom
zmluva a zmluvne dohodnuté podmienky zostávajú v platnosti aj pri uplatnenej náhrade
škody zo strany objednávateľa.
9.2
Zhotoviteľ na základe žiadosti Objednávateľa bezodkladne a na vlastné náklady napraví
všetky nedostatky a chyby v predmete realizácie zákazky v prípade, že Zhotoviteľ alebo jeho
odborníci si neplnia riadne svoje zmluvné záväzky.

Čl. 10
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1
Na riešenie sporov zmluvných strán sú určené príslušné súdy Slovenskej republiky.
10.2
Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané dielo.
10.3

Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
10.4
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie
dodatočne stanovená lehota na plnenie.
10.5
Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
10.6
Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa
riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
10.7
Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží
jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
10.8
Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 Rozpočet
10.9
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán. Účinnosť nadobudne s prihliadnutím na zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene doplnení niektorých zákonov a v súlade s § 47a ods. 1 zák. č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, dňom nasledujúcim po dni jej uverejnenia na webovom
sídle objednávateľa.
V Šoporni, dňa ..................

V

, dňa .............

Objednávateľ :

Zhotoviteľ :

.............................................

.............................................

Starosta obce

štatutárny orgán

