Technické služby mesta Levoča ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon VO“) v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona VO
predkladá:

Výzvu na predloženie ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Technické služby mesta Levoča
zastúpené Mgr. Branislavom Minďašom, riaditeľom
Hradby 2, 054 01 Levoča
35528052
Ing. Marek Krajňák, PhD.
0907 929 636
verejneosvetlenie@levoca.eu

Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

2. Názov zákazky
„Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v k.ú. Levoča v roku 2018“
Stavebné objekty:
 SO 01 Okružná ulica,
 SO 02 Kasárenská ulica,
 SO 03 Chodníky – Ulica Jána Francisciho,
 SO 04 Ulica Jozefa Czauchika.
3. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou 74.668,72 EUR
(bez DPH).
4. Druh zákazky
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákazka na realizáciu stavebných prác.
Spoločný slovník obstarávania – Hlavný slovník:
Hlavný predmet:
Doplňujúci predmet:

45233000-9 Stavebné práce, práce spodnej a vrchnej stavby diaľnic, ciest
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov

5. Opis predmetu zákazky
SO 01 Okružná ulica – predmetom stavebných prác je odstránenie starého asfaltového krytu
vozovky frézovaním, zdvihnutie uličných vpustí, šácht a šúpatok, aplikácia asfaltového
postreku, pokládka nového asfaltového krytu vozovky, čiastočná výmena obrubníkov
a vyvolané stavebné práce,
SO 02 Kasárenská ulica – predmetom stavebných prác je odstránenie starého asfaltového
krytu vozovky frézovaním, zdvihnutie uličných vpustí, šácht a šúpatok, aplikácia asfaltového
postreku, pokládka nového asfaltového krytu vozovky,
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SO 03 Chodníky, Ulica Jána Francisciho - predmetom stavebných prác je odstránenie
starého asfaltového krytu chodníkov, vytvorenie bezbariérových vstupov, čiastočná výmena
obrubníkov a vyvolané stavebné práce,
SO 04 Ulica Jozefa Czauchika - predmetom stavebných prác je odstránenie starého
asfaltového krytu vozovky frézovaním, zdvihnutie uličných vpustí, šácht a šúpatok, aplikácia
asfaltového postreku, pokládka nového asfaltového krytu vozovky,
Bližšia špecifikácia predmetu diela je uvedená v prílohe č. 1 k Výzve.
Variantné riešenie sa neumožňuje.
V prípade záujmu je možné zabezpečiť obhliadku na mieste stavby, kde sa záujemca detailne
oboznámi s predmetom zákazky. Obhliadku zabezpečí: Ing. Marek Krajňák, PhD. – tel. č.:
0907 929 636,
6. Miesto realizácie stavebných prác
k.ú.: Levoča, miestne komunikácie a chodníky.
7. Lehota ukončenia stavebných prác
Do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska, v zmysle Zmluvy o dielo (príloha
č.2 k Výzve). Predpokladaný termín odovzdania staveniska: jún 2018.
8. Spôsob vzniku záväzku
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za vykonané stavebné práce.
9. Typ zmluvy a jej účinnosť
Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Zmluvy o dielo. Zmluva je platná dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej
zverejnenia.
10. Splnenie podmienok účasti
Uchádzač predloží:
• doklad o oprávnení realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (postačuje
fotokópia dokladu),
•

doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác - za vedúceho
stavby a za zástupcu vedúceho stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení
neskorších predpisov (vyžaduje sa predložiť fotokópiu dokladu, ktorá bude opatrená
originálom pečiatky držiteľa a vlastnoručným podpisom!).

•

3 referencie na rovnakú / obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5 rokov (za
predchádzajúcich päť rokov sa na účely tejto zákazky považuje päť rokov
predchádzajúce dňu, ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk)
s nákladom minimálne 70 000,00 eur bez DPH s potvrdením obstarávateľa /
odberateľa o uspokojivom vykonaní prác. Pod pojmom rovnaká / obdobná stavba sa
rozumie: stavebné práce na cestných stavbách a chodníkoch – výmena asfaltového
krytu,
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•

predloženie čestného vyhlásenia o subdodávkach, uchádzač uvedie časť predmetu
plnenia zákazky, ktorú plánuje zabezpečiť formou subdodávky. V tomto prípade
uchádzač uvedie: názov subjektu (vrátane identifikačných údajov), predmet plnenia,
percentuálny podiel predmetu zákazky (príloha č. 6 k Výzve).

11. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude
vyjadrená v Eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení:
-

cena bez DPH,
výška DPH v %,
výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 11.06.2018 o 14.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Technické služby mesta Levoča, Hradby
2, 054 01 Levoča.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do
podateľne Technických služieb mesta Levoča.
Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa:
„Oprava miestnych komunikácií a chodníkov v k.ú. Levoča v roku 2018“ –
NEOTVÁRAŤ!
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou,
ktorý splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na
predmet zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, tzn.
hodnotí sa navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 11. tejto výzvy, ktorú bude verejný
obstarávateľ platiť.
Upozornenie: Odporúčame uchádzačom preveriť si funkčnosť a správnosť vzorcov
nastavených v tabuľkovom editore pri vypĺňaní návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 3 k
Výzve). Za prípadné chyby v tomto smere nenesie verejný obstarávateľ žiadnu zodpovednosť!
14. Obsah ponuky
1. Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača (okrem iného uviesť mailový
kontakt pre ďalšiu komunikáciu!),
2. Obsah ponuky,
3. Vyhlásenie uchádzača (príloha č . 5 k Výzve),
Technické služby mesta Levoča
Hradby 2
054 01 Levoča

3

IČO :35528052
DIČ : 2020731713
IČ DPH : SK2020731713
IBAN :SK3311110000001049595003

Tel . : 053/451 2591
Fax : 053/451 2591
E-mail: tslevoca@stonline.sk

4. Doklady o splnení podmienok účastí – podľa bodu 10 tejto Výzvy,
5. Zmluva o dielo (príloha č. 2 k Výzve) – doplnená o identifikačné údaje zhotoviteľa,
zmluvnú cenu a podpísaná oprávnenou osobou! (vyplniť žlté polia!),
6. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve), vrátane oceneného zadania s výkazom
výmer (príloha č. 3 k Výzve ),
7. Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (príloha č. 7 k Výzve).
Upozornenie: Jednotlivé časti ponuky musia byť pevne zviazané väzbou, ktorá zabezpečí jej
nedeliteľnosť!
15. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.07.2018
16. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia uchádzačov, bude
zaslaná elektronickou poštou všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude vyhodnocovaná.
V Levoči, dňa 25.05.2018

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

Mgr. Branislav Minďaš
riaditeľ

Meno a podpis zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Ing. Marek Krajňák, PhD.

Prílohy:
-

Príloha č. 1 k Výzve: Dokumentácia pre realizáciu stavby (formát .pdf),
Príloha č. 2 k Výzve: Zmluva o dielo - návrh (formát .docx),
Príloha č. 3 kVýzve: Zadanie s výkazom výmer (formát .xls)
Príloha č. 4 k Výzve: Návrh na plnenie kritéria (formát .docx),
Príloha č. 5 k Výzve: Vyhlásenie uchádzača (formát .docx).
Príloha č. 6 k Výzve: Čestné vyhlásenie o subdodávkach (formát .docx).
Príloha č. 7 k Výzve: Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (formát
.docx).
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