Zákazka s nízkou hodnotou
Stavebné práce: Cyklochodník Moyzesova - Všivavec

Výzva
na predkladanie cenových ponúk
č.Li-2019/08758

na zákazku s nízkou hodnotou v súlade s §117 zákona 343/2015 Z. z. zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Mesto LIPANY
Zastúpený:
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Sídlo organizácie: Krivianska 1, 082 71 Lipany
IČO:
327379
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová
Telefón:
+421 51 4881173
E-mail:
vystavba@lipany.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.lipany.sk
2. Názov zákazky: Cyklochodník Moyzesova - Všivavec
3. Druh zákazky: Stavebné práce
4. Hlavné miesto uskutočnenia prác: územie mesta Lipany
5. Výsledok verejného obstarávania:
Medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa
Obchodného zákonníka – zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien. Návrh zmluvy
o dielo je v prílohe výzvy a nie je možné ho meniť. Uchádzač doplní iba svoje
identifikačné údaje a návrh ceny.
6. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Cyklochodník Lipany
Moyzesova – Všivavec: Jedná sa o cyklochodník – Vetva 3. Moyzesova – Všivavec,
celkovej dĺžky 612,22 m, šírky 3,0m ( 2x1,5m). Povrch cykochodníka je navrhnutý
z asfaltového betónu. Konštrukcia cyklochodníka bude uložená medzi betónové obrubníky
bez skosenia 100/20/10. V miestach kríženia s poľnými cestami sa konštrukcia zosilní.
Trasa je navrhnutá s nulovou bilanciou zemín. Ornica sa odstráni v hrúbke 0,15-0,30m,
táto ornica sa použije na svahovanie a úpravu okolia po zrealizovaní prác. Podrobný opis
je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233162-2 Stavebné práce na stavbe cyklistických trás
Hlavný predmet zákazky: Stavebné práce
7. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 105 616,33 €
8. Trvanie zmluvy v mesiacoch: do 30.6.2020
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Zákazka bude financovaná z regionálneho príspevku poskytnutého Úradom podpredsedu
vlády pre investície a informatizáciu SR, Projekt č.2 ročných priorít okresu Sabinov na rok
2019 v súlade s Akčným pánom okresu Sabinov, Prioritná oblasť D. Zvýšenie investícií do
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rozvoja dopravnej, technickej a sociálnej infraštruktúry a zlepšenie atraktivity územia
a kvality služieb, podopatrenie D5.2. Integrovaný dopravný systém – plán udržateľnej
mobility. Platba po odovzdaní a prevzatí diela.
10. Podmienky účasti
10.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti potrebné pre splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 odst.1 písm. e) a f) ZVO a nesmie
u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 odst. 6 písm. f) ZVO. Ustanovenie §11
tým nie je dotknuté. Splnenie podmienky podľa §32 odst.1 písm.e)uchádzač preukáže
predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať
stavebné práce. Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.
Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnote zákazky v súlade so
svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.

10.2. Technická a odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti potrebné pre splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti uvedené v:
10.2.1 - §34 odst.1 písm. b) zákona 343/2015 Z. z.. Ich splnenie preukáže tak, že predloží
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác,
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác
a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
1.bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá
k dispozícií, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť v uvedenom zozname min. 1 stavbu
rovnakého alebo podobného charakteru a ceny ako je predmet zákazky.
Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa, že výber úspešného
uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky s
rovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t. j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto
stavebných prác v požadovanom rozsahu.

Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu 10. výzvy. Ak uchádzač nesplní
požiadavky podľa tohto bodu výzvy, bude z verejného obstarávania vylúčený.
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena uvedená v EUR vrátane DPH
12. Elektronická aukcia sa nepoužije
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 1.8.2019 o 10,00 hod.
14.Otváranie ponúk: 1.8.2019 o 10,30 hod. bez účasti uchádzačov
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15. Miesto na predloženie ponúk a spôsob doručenia ponuky: doporučeným listom alebo
osobne na adresu Mesto LIPANY, Krivianska 1, 082 71 Lipany s označením predmetu:
„Cyklochodník- Moyzesova – Všivavec“
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
16.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme spôsobom, ktorý zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu a je pre fyzickú osobu čitateľná( a to písacím strojom alebo
tlačiarňou počítača, perom s nezmazateľným atramentom a pod.).
16.2 Celá ponuka, tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku.
16.3 Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje.
16.4 Ponuka sa predkladá v nepriehľadnom uzatvorenom a zabezpečenom obale.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledujúce údaje:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.
- adresu uchádzača ( jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- označenie "SÚŤAŽ - neotvárať"
- označenie heslom súťaže "Cyklochodník Moyzesova - Všivavec“
Ak obal ponuky nebude uzatvorený alebo nebude obsahovať uvedené údaje, verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za predčasné otvorenie ponuky.
16.5. Obsah ponuky
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č.
účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá –
odporúčanie predloženia.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk včítane
oceneného výkazu výmer
c. Ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu výzvy.
d. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra
(stačí fotokópia)
e. Čestné prehlásenie
f. Návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk - slovenský jazyk.
18.
Ďalšie informácie:
18.1.Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu za celý predmet zákazky. Ponuková cena
musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
18.2. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
18.3. Verejný obstarávateľ v súlade s §11 zákona o VO nesmie uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora
podľa zákona č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní
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v registri partnerov verejného sektora v registri.
18.4 Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne účinnosť po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania
na daný predmet zákazky príslušným poskytovateľom regionálneho príspevku. Ak
nedôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky
príslušným poskytovateľom regionálneho príspevku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo od zmluvy s úspešným uchádzačom odstúpiť a súťaž zrušiť.
18.5
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
18.6 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
17.
18.

Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 24.7.2019
Dátum zverejnenia výzvy na webovom sídlo verejného obstarávateľa: 24.7.2019
S pozdravom

.............................................
Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta
Prílohy:
PD – výkresová časť, textová časť a výkaz výmer,
Návrh zmluvy o dielo
Návrh na plnenie kritérií
Čestné prehlásenie

