INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov ( ďalej len zákona ) na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods.3 zákona, ktoré nie sú bežne
dostupnými stavebnými prácami v zmysle § 9b zákona. Obec Sebechleby ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1
písm.b) zákona o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku obstaráva a následne túto zadáva v zmysle prijatej
internej smernice o verejnom obstarávaní formou prieskum trhu.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Kontaktné údaje:
Telefón:
Elektronická pošta:
Bankové spojenie:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Obec Sebechleby
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Martin Schvarc, starosta obce
00320226
+421455591713
obecsebechleby@gmail.com
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK54 0200 0000 0000 0312 4412

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: Altánok Sebechleby
3.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je realizácia stavby altánku pred
budovou obecného úradu v obci Sebechleby. Stavba je drevenej konštrukcie, s podlahou vyzdvihnutou
nad okolitý upravený terén námestia – verejného priestranstva. Pôdorys altánku je pravidelný 10
uholník. V rámci dodania zákazky je potrebné zabezpečiť likvidáciu všetkých odpadov vzniknutých pri
uskutočňovaní stavby. Rozpis potrebných materiálov, ceny práce a dopravy je uvedený v Tab.1 až Tab.6
výkazu výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 12.05.2015

6.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 26.05.2015

7.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 25.05.2015 do 12:00 hod.

Bližšie informácie týkajúce sa uskutočnenia predmetu zákazky, ktoré sú potrebné k vypracovaniu
a predloženiu ponuky je možné získať na základe písomnej žiadosti doručenej verejnému obstarávateľovi
najneskôr dňa 21.05.2015 do 14:00 hod.
Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť cenu podľa súťažných podkladov ( Tab. 7 ). Kritériom na
vyhodnotenie predložených ponúk je celková cena diela s DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH je
povinný na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorniť. Lehota viazanosti predložených ponúk uplynie
dňa 30.06.2015.
V Sebechleboch, dňa 12.05.2015

Martin SCHVARC
starosta obce

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov:
IČO:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

Obec Sebechleby
00320226
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Martin Schvarc, starosta obce

Bankové spojenie:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Všeobecná úverová banka, a.s.
SK54 0200 0000 0000 0312 4412

Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Martin Schvarc, starosta obce
+421455591713
obecsebechlebya@gmail.com
( ďalej len verejný obstarávateľ )

2.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

3.

STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Altánok Sebechleby

Predmetom zákazky je realizácia stavby altánku pred budovou obecného úradu v obci
Sebechleby. Stavba je drevenej konštrukcie, s podlahou vyzdvihnutou nad okolitý upravený terén
námestia – verejného priestranstva. Pôdorys altánku je pravidelný 10 uholník. V rámci dodania
zákazky je potrebné zabezpečiť likvidáciu všetkých odpadov vzniknutých pri uskutočňovaní stavby.
Rozpis potrebných materiálov, ceny práce a dopravy je uvedený v Tab.1 až Tab.6 výkazu výmer,
ktorý je prílohou súťažných podkladov.

4. ŠTATICKÁ KLASIFIKÁCIA PRODUKCIE:
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník:
45000000-7
45212100-7

5.

Stavebné práce
Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas

MIESTO DODANIA ZÁKAZKY ( MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC ):

Obec Sebechleby, katastrálne územie Sebechleby, pozemok parc.č. KN-C 10684/12, námestie pre
budovou obecného úradu a kultúrneho domu so sídlom Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby.

6.

ROZSAH ZÁKAZKY:

Rozsah prác a rozpis potrebných materiálov je uvedený v Tab.1 až Tab.6 výkazu výmer, ktorý je
prílohou týchto súťažných podkladov.

7.

ROZDELENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA NA ČASTI:
Neumožňuje sa.

8.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:
Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje.

9.

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA ZÁKAZKY:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 1 mesiac.

10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Predmet zákazky bude financovaný z časti z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:
Každý uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce predmetu
zákazky (výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra).

V prípade, že uchádzač tento doklad nepredloží verejný obstarávateľ si oprávnenosť uchádzača
overí na webových sídlach uvedených inštitúcií.

12. OBSAH PONUKY:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a)
identifikačné údaje uchádzača,
b)
doklady uvedené v bode č.11 týchto súťažných podkladov,
c)
celkovú cenu za dodanie predmetu zákazky,
d)
položkovitý rozpočet, podľa Tab.1 až Tab.6 výkazu výmer, ktorý je prílohou týchto
súťažných podkladov,
V prípade, že predložená ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené požadované doklady
bude táto z predmetnej súťaže vylúčená.

13. KOMPLEXNOSŤ ZÁKAZKY:
Dielo musí byť zhotovené v požadovanom čase, množstve, akosti a kvalite, na určenom mieste a
podľa podmienok uvedených v uzavretej zmluve o dielo.

14. JAZYK PONUKY:
Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v štátnom jazyku.

15. OBHLIADKA MIESTA ZÁKAZKY:
Bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré môžu uchádzači potrebovať
k vypracovaniu a predloženiu ponuky, ako aj možnosť vykonania obhliadky miesta realizácie diela je
možné získať po predchádzajúcej dohode u vyššie uvedenej kontaktnej osoby verejného
obstarávateľa. Výdavky spojené s miestnou obhliadkou idú na ťarchu uchádzača.

16. SPÔSOB URČENIA CENY:
a)
b)
c)

d)

navrhovaná ponuková a následne aj zmluvná cena predmetu zákazky musí byť stanovená
podľa zákona o cenách v znení neskorších predpisov,
navrhovaná ponuková a následne aj zmluvná cena bude vyjadrená v mene EUR,
ak uchádzač je platcom DPH uvedenie:
- celkovú cenu bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- celková cena vrátane DPH,
ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cena za dodanie predmetu zákazky a
súčasne musí v ponuke uviesť, že nie je platcom DPH.

17. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK:
Kritériom na hodnotenie ponúk je :

Najnižšia celková cena s DPH.

Spôsob vyhodnotenia kritéria:
- ponuka uchádzača s najnižšou ponúknutou celkovou cenou bude úspešnou ponukou,
- poradie sa určí postupne od najnižšej ponukovej ceny (1), po najvyššiu (x).

18. PREDLOŽENIE PONÚK:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej
lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača
alebo miesta podnikania s výrazným značením:

„ SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ - ALTÁNOK “
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
Názov:
Obec Sebechleby
Sídlo:
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Miestnosť:
podateľňa obecného úradu, 1. poschodie
V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej prevzatie. Potvrdenie
o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uchádzačom, kde tento musí obsahovať názov
a sídlo uchádzača, názov a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
25.05.2015 o 12:00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.

19. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
19.1
19.2

19.3
19.4
19.6
19.8

Otváranie obálok s predloženými ponukami sa uskutoční v kancelárii starostu obce
Sebechleby dňa 25.05.2015 o 13:00 hod.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk:
- na otváraní obálok s predloženými ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili
ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk.
- na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho
zastupovanie,
- uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača
preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie v tomto verejnom obstarávaní.
O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uchádzač písomne informovaný.
Výsledkom súťaže bude zmluva o dielo uzatvorená medzi objednávateľom - verejným
a dodávateľom - úspešným uchádzačom.
Predmetom fakturácie budú len skutočne zhotovené stavebné práce a dodané materiály.
Náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky idú na ťarchu uchádzača.

20. VYHRADENIE PRÁVA:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, ak sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.

21. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 30.06.2015.

22. PRÍLOHY:
- Výkaz výmer

23. DÁTUM: 12.05.2015.

Altánok Sebechleby / 10 uhoľník s vyzdvihnutou podlahou /

VÝKAZ

VÝMER

Tab. 1 Drevené prvky strechy
Názov položky
Pomúrnica
Pomúrnica pod podlahu
Stĺpy
Krokva
Tatranský profil
Plotové dielce
Dlážkovica
Kontra laty
Strešné laty

Šírka [cm]

Výška [cm]

Dĺžka [m]

Počet [ks/bm]

15
15
15
7
1,5
2
3
5
5

15
15
15
15
9,6
10
14
3
4

5
4
5
4,5
3
1
3
4
4

15
20
5
20
60
210
60
500
500

Jednotková cena [€]

SPOLU

Tab. 2 Krytina
Názov položky
Krytina
Hrebenáč
Skrutky 4,8/35 mm
Ukončenia nárožia
Fólia 135 g

2

Počet [ks/m ]

Jednotková cena [€]

Celková cena [€]

90
24
750
10
1

SPOLU

Tab. 3 Zvodový systém - pozinkovaný
Názov položky
Žľab 250
Hák krokvový 250
Zvod 80
Koleno 72°
Objímka
Kotlík

Počet [ks]

Jednotková cena [€]

30
30
5
6
4
5

SPOLU

Celková cena [€]

Celková cena [€]

Tab. 4 Spojovací materiál
Názov položky
Klince stavebné

Počet [kg/ks]

50
100
140
260

Šróby 5/60
Šróby torx 120
Uholník 105/105
Konvexné klince
Závitová tyč 12
Matica / Podložka
Chemická kotva
Platňa pod stĺp
Závitová tyč 16

Jednotková cena [€]

10
5
2
5
1000
100
20
5
6
25
2
10
1

SPOLU

Tab. 5 Cena práce za zhotovenie diela
Názov položky

Celková cena [€]

Ukotvenie altánku na betónové pätky
Zhotovenie prístrešku hobľovaného
Podbitie a opláštenie altánku
Zhotovenie podlahy
Pokládka krytiny
Zhotovenie zvodového systému

SPOLU

Tab. 6 Doprava na miesto realizácie
Celková cena [€]

Tab. 7 Cena diela / kritérium na vyhodnotenie ponúk /
Celková cena bez DPH [€]
DPH 20 %

Celková cena s DPH [€]

Celková cena [€]

