Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka postupom podľa §117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov :
Sídlo :
Zastúpený:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Obec Breziny
Obecný úrad Horné Breziny 141, 962 61 Breziny
Jánom Šatarom, starostom obce
00319741
Ján Šatara, starosta
0905 283 677
breziny@breziny.sk

Kontaktná osoba pre komunikáciu:
Kontaktné miesto:
Tel:
e-mail:
mobil:
2. PREDMET ZÁKAZKY:
3. NÁZOV PREDMET ZÁKAZKY:
dozor“.

Mgr. Alžbeta Mihályiová
Obecný úrad Breziny, Horné Breziny 141, 962 61
Breziny
045/5387124
breziny@breziny.sk
0917 849 808
služba
„ Miestne komunikácie v obci Breziny – stavebný

4. Kód CPV: Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
7152000-9 – Stavebný dozor
71315300-2- Služby stavebného dozoru
5. OPIS PREDMET ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru pre stavbu Miestne komunikácie v obci
Breziny v rámci výzvy OPLZ-PO6-SC611-2021-2.
6. Miesto a termín realizácie:
Miesto: Obec Breziny
Termín: do ukončenia projektu „ Miestne komunikácie v obci Breziny“
7. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
8. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia
a bude sa naň pozerať, akoby nebolo predložené.
10. Podmienky predkladania cenovej ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo v českom jazyku. V prípade predloženia ponuky v inom
jazyku sa predkladá spolu s jeho prekladom.
Ponuky sa predkladajú:

- Emailom na breziny@breziny.sk , pričom v predmete e-mailu je potrebné uviesť: Obchodné meno
subjektu, ktorý ponuku predkladá a heslo v znení: Prieskum trhu – Stavebný dozor
- osobne na Obecný úrad Breziny, Horné Breziny 141 , 962 61 Breziny, pričom ponuka bude v
uzatvorenej obálke, na ktorej uchádzač uvedie názov predmetu zákazky a heslo prieskum trhu
stavebný dozor „ neotvárať“
- poštou na adresu Verejného obstarávateľa, pričom rozhodujúci je deň podania ponuky na pošte.
Ponuka bude v uzatvorenej obálke, na ktorej uchádzač uvedie názov predmetu zákazky a heslo
prieskum trhu stavebný dozor „ neotvárať“
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- cenovú ponuku na predmet zákazky
-identifikačné údaje uchádzača
-návrh zmluvy o dielo podpísaný uchádzačom, pričom návrh zmluvy je pre uchádzačov záväzný.
Uchádzači nie sú oprávnení zmluvu bez súhlasu verejného obstarávateľa dopĺňať, resp. akýmkoľvek
spôsobom meniť. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením objednávky,
nakoľko verejný obstarávateľ je povinný zverejňovať zmluvu v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobode informácií. Tento súhlas úspešný uchádzač ako zhotoviteľ musí udeliť v zmluve bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
-čestné prehlásenie o súhlase so spracúvaním osobných údajov
- doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet obstarávania- stavebný dozor- stačí fotokópia
dokladu.
11. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 01.04.2022 do 10:00 hod.
12. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 1 165Eur s DPH
13. Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke:
13.1.
Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj
zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
a ostatnými platnými predpismi. Cena musí zohľadňovať opis predmetu zákazky.
Pri tvorbe ceny musí hospodársky subjekt zohľadniť fakt, že nevznikne nárok na
úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny za
predmet zákazky. Všetky ceny musia zohľadňovať primerané, preukázateľné
náklady a primeraný zisk.
13.2.
Všetky ceny požaduje verejný obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2
desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.
13.3.
Ak hospodársky subjekt nie je platiteľom DPH, uvedie ceny celkom, pričom
verejný obstarávateľ zohľadní cenu uvedenú ako Cena celkom v Eur bez DPH.
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v cenovej ponuke.
13.4.
V prípade, ak sa hospodársky subjekt, ktorý nie je platiteľom DPH počas
plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu
ceny za predmet zákazky a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
14. Podmienky účasti:
Uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar a poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá
opisu predmetu zákazky a uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ overí splnenie podmienok účasti náhľadom do
registra na www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo do zoznamu hospodárskych sujektov a registra
osôb so zákazom, ktorý je vedený Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade pochybností je

uchádzač povinný v lehote určenej verejným obstarávateľom preukázať splnenie podmienok
dokladom podľa §32 ods. 2 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
15. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena diela v eurách s DPH, pričom do úvahy sa bude brať rovnako aj efektívnosť
a hospodárnosť ponúk, na ktoré sa bude prihliadať.
16. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
17. Doplňujúce informácie:
1) spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ má určenú komisiu na vyhodnotenie
ponúk.
2)lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že
jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
3)verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela a rovnako spĺňa podmienku efektívnosti
a hospodárnosti.
4) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť
v prípade, ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve;
- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
- nebude predložená ani jedna ponuka.
5)uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
6)verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
18. DÁTUM ZVEREJNENIA : 22.03.2022
19. DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 22.03.2022
V Brezinách, dňa 18.03.2022
Ján Šatara
starosta

