VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavby
pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác (CPV kód 45233141-9) s nízkou hodnotou podľa
§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov snázvom:
„Údržba miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica v roku 2019“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov a adresa verejného obstarávateľa:
MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Zastúpený:
Mgr. Nadežda Babiaková – primátorka mesta Banská Štiavnica
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Mgr. Silvia Šujanová, silvia.sujanova@banskastiavnica.sk, 045/694 96 22
Kontaktná osoba vo veciach technických:
Ing. Ján Hlinka, jan.hlinka@banskastiavnica.sk, 045/694 96 36, 0905/525944.
Poštová adresa:
MESTSKÝ ÚRAD BANSKÁ ŠTIAVNICA
Radničné námestie 1
969 24 Banská Štiavnica
Bankové spojenie: VÚB, Žiar nad Hronom
Číslo účtu: SK5302000000000014525422
IČO: 00 320 501
DIČ: 2021107308
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce - opravy miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica
a to:
1. studenou technológiou pneumotrysk,
2. teplou obaľovanou zmesou.
Termín realizácie: na základe objednávok, v priebehu roka 2019.
Cenu požadujeme stanoviť jednotkovo – na tonu zabudovaného materiálu pre oba spôsoby
výkonu predmetu zákazky. Cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky, čiže aj dopravu, cenu práce atď.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Hlinka, jan.hlinka@banskastiavnica.sk, 045/6949636, 0905/525944.
3. Zmluva:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 91/1991 Zb.
Obchodného zákonníka, predmetu tejto zákazky a víťaznej cenovej ponuky.

4. Variantné riešenie:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
5. Miesto uskutočnenia služieb:
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Banská Štiavnica, mesto Banská Štiavnica.
6. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Banská Štiavnica formou bezhotovostného
platobného prevodu v lehote splatnosti faktúr do 60 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Faktúry budú
vystavené po ukončení stavebného celku a to na základe objednávateľom potvrdeného súpisu
vykonaných prác.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Bola stanovená na základe schváleného rozpočtu Mesta Banská Štiavnica pre rok 2019 na 80 000,eur bez DPH, slovom: osemdesiat tisíc eur.
8. Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. 3) a § 117 zákona NR
SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
9. Podmienky účasti
Ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky, pričom cena bude stanovená jednotkovo – na tonu zabudovaného
materiálu pre oba spôsoby výkonu predmetu zákazky podľa bodu č. 2 tejto výzvy.
Pre stanovenie navrhovanej zmluvnej ceny môžete použiť Prílohu č. 1 tejto výzvy.

fotokópiu dokladu o oprávnení vykonávať stavebné práce podľa predmetu zákazky.

úspešný uchádzač doloží technickú a odbornú spôsobilosť zoznamom uskutočnených
plnení rovnakého charakteru ako je predmet zákazky za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia tohto verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov v
minimálnej kumulatívnej hodnote 60 000,- eur bez DPH
10. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená
v ponuke uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Kompletné ponuky možno predkladať v lehote najneskôr do pondelka 18.02.2019 do 9:00 hod. a to
elektronicky na e-mailovú adresu: silvia.sujanova@banskastiavnica.sk, alebo osobne či poštou
v uzavretej obálke s označením „Údržba miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica“ na
adresu: Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a
nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
12. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý:

predložil neplatné doklady,
nepredložil požadované doklady alebo informácie,
c) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie,
d) nebol oprávnený na výkon stavebných prác podľa bodu č. 2 tejto výzvy.
a)
b)

13. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena stanovená na
tonu zabudovaného materiálu vrátane DPH vyjadrená v eurách (EUR) stanovená samostatne
pre každý druh opráv podľa bodu č. 2 tejto výzvy.
14. Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa bodu č. 2 a 9 tejto výzvy. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách a musí zahŕňať všetky náklady uchádzača.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná
zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platcom DPH, upozorní.
15. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zadať zákazku na základe objednávok podľa zistených
aktuálnych potrieb v celkovej výške neprevyšujúcej sumu podľa bodu č. 7 tejto výzvy.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ podpíše Zmluvu o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak
úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať Zmluvu.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
V Banskej Štiavnici, dňa 06.02.2019

Mgr. Nadežda Babiaková
primátorka mesta

PRÍLOHA č.1

Návrh uchádzača na plnenie kritéria – najnižšej ceny
Názov zákazky:
Údržba miestnych komunikácií v meste Banská Štiavnica v roku 2019
Obchodné meno a sídlo uchádzača:

IČO:
Vyberte správnu možnosť:
- som platiteľ DPH
Položky predmetu zákazky

- nie som platiteľ DPH
Cena za tonu
zabudova
ného
materiálu
bez DPH

DPH

Cena na tonu
zabudovaného
materiálu vrátane
DPH
neplatiteľ DPH uvádza
konečnú cenu

Opravy miestnych
komunikácií studenou
technológiou
pneumotrysk
Opravy miestnych
komunikácií teplou
obaľovanou zmesou
Miesto a dátum:

meno, priezvisko
funkcia a podpis štatutárneho zástupcu

