Výzva na predloženie ponuky.
Obec Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Stretava, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Stretava
Sídlo: Stretava 12, 072 13 Stretava
Štatutárny zástupca: Roman Hudy, starosta obce
IČO: 00325821
DIČ: 2020742603
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 56 64 97 204, +421 904 929 258
E-mail: stretava@stretava.sk
Internetová stránka: www.stretava.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obecný úrad Stretava, Stretava 12, 072 13 Stretava
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Scarlett Čupková, vedúca obecného úradu
4. Predmet obstarávania:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava.
5. Druh zákazky:
Stavebné práce, spoločný slovník obstarávania: CPV kód: 45233161-5
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a výstavba chodníkov v obci Stretava“, ktorá pozostáva z týchto stavebných
objektov:
SO 01 – Rekonštrukcia miestnych komunikácii:
Od cesty č. II/555 po koniec parcely č. 49 v dĺžke 237,32 je navrhnuté rekonštruovať
jestvujúcu vozovku novým asfaltovým krytom s vyrovnaním deformácii vozovky obaľovaným
kamenivom priemernej hrúbky 50 mm.
SO 02 – Výstavba chodníkov:
Stavebne sú chodníky označené ako CH1 s dĺžkou 141,27 m a CH2 s dĺžkou 205,77 m
SO 03 – Výstavba odstavnej plochy a vjazdov:

1

Navrhovaná odstavná plocha s krytom zo zámkovej dlažby pojme 24 kolmých státí osobných
áut s vjazdom a výjazdom na miestnu komunikáciu.
Smerové vedenie úpravy miestnej komunikácie je dané jestvujúcimi smerovými pomermi a je
definované vo výkrese situácie.
Smerové vedenie chodníka CH1je navrhnuté nasledovne:
km 0,00000 – 0,07634 priama, dĺžka 76,34m
km 0,07634 – 0,08651 kružnicový oblúk R = 56 m, dĺžka 10,17 m
km 0,08651 – 0,14127 priama, dĺžka 54,76m
Smerové vedenie chodníka CH2 je zrejmé z výkresu situácie
Tvar odstavnej plochy tvorí nepravidelný obdĺžnik o dĺžkach strán 28,5 a 32,5 m pri šírke 15
m, šírka vjazdu je 5,5 m.
Šírka jestvujúcej vozovky je 3,75 m – jazdný pruh 2,75 m a 2x spevnená krajnica po 0,5 m, čo
je aj pri rekonštrukcii rešpektované.
Šírka navrhovaného chodníka CH1 bola stanovená na 1,5 m, chodníka CH2 na 2,25 m.
Rozmery státia pre osobné motorové vozidlá na odstavnej ploche boli stanovené na 5 (resp.
4,5) m x 2,5 (resp. 3,5) m.
Pre predmetnú stavbu nebol vykonaný inžiniersko-geologický prieskum. Pred zahájením
stavby je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sietí, aby nedošlo k ich
porušeniu.
Plocha komunikácie je : 916 m2
Plocha chodníka celkom je 641,0m2 : z toho CH1 - 202 m2, CH2 - 439 m2
Plocha odstavnej plochy a vjazdov je:: 560 m2
Napojenia všetkých chodníkov na komunikácie sa prevedie bezbariérovou úpravou, ak je to
technicky možné.
Pri zemných prácach treba postupovať a dodržiavať STN 73 6133, STN 73 3050.
Zemné práce pozostávajú z výkopu pre teleso chodníkov, odstavnej plochy a vjazdov (496,45
m3) a zriadení zhutneného násypu (14 m3) pri napájaní chodníka CH1 na cestu II/555
Prebytok výkopu o celkovej kubatúre 482,45 m3 bude realizované odvozom na skládku
určenej investorom v rozpočtovej vzdialenosti 5 km.
Deformačný modul na pláni Edef2 by nemal klesnúť pod 30 Mpa. Zemné teleso bude
zhotovené podľa STN 73 6133 Stavba ciest – Teleso pozemných komunikácií. Kvalitatívne
požiadavky pre zhotovenie násypu stanovuje STN 72
1006 Kontrola zhutnenia zemín a sypanín. Prebytočná zemina sa odvezie na skládku.
Vzdialenosť odvozu do 3000m.
Predmet verejného obstarávania pozostáva z:
a) realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer - viď Príloha č. 1 a
Príloha č. 2 tejto Výzvy
b) záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje
nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia
pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi
informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia
uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred informáciou
uvedenou v projektovej dokumentácii.
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a
termín obhliadky je možné dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa podľa
bodu 20. tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie
predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.
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8. Predpokladaná hodnota zákazky:
151 951.82 EUR bez DPH
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: k. ú. Stretava, ( parcela „E“ KN č. 1382/2, parcela „C“ KN č. 499/1, č. 497, č.
496, parcela „C“ KN č. 510, č. 502, č. 552/1, č. 498, č. 548).
Termín dodania: do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska – najneskôr do 31. 07. 2021
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska - 7/2021
Termín realizácie: 4/2021 – 7/2021
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady sú súčasťou tejto Výzvy
12. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný fondov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, Európsky sociálny fond na základe platnej zmluvy č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003555
a z rozpočtu obce Stretava.
13. Lehota na predloženie ponuky:
03. 03. 2021 do 12.00 hod. do podatelne OcÚ Stretava
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
Adresa pre doručovanie poštou:
Obec Stretava
Stretava 12
072 13 Stretava
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke.
Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
b) obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a
sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
c) označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“
d) označenie heslom: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a výstavba
chodníkov v obci Stretava.“
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe
najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Forma – písomná v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) 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).
c) Technologický postup výstavby
d) Projektový plán stavby
e) Harmonogram výstavby (časový plán výstavby)
f) Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto Výzvy
g) Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom - – Príloha č. 4 tejto Výzvy
h) Prehlásenie ochrana osobných údajov – Príloha č. 5 tejto Výzvy
i) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 6 a č. 7 tejto Výzvy
j) Referencia (1) na realizované zákazky s predmetom plnenia rovnakého charakteru
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17. Otváranie ponúk:
03. 03. 2021 o 14.00 hod. v zasadačke OcÚ Stretava
18. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí
ponuky, ktoré posúdi a vyhodnotí.
19. Lehota viazanosti ponúk:
31. 08. 2021
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
PhDr. Tomáš Doležal, PhD., osoba poverená k realizácií verejného obstarávania,
kontakt: +421 915 317 001, dolezal@dolmi-slovakia.sk
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.Výsledkom verejného obstarávania
bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na
uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
b) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v
zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie,
ktoré sa získali za verejné financie.
c) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a
relevantných informácii podľa §117 ZVO.
d) Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek
výhrad a bez časového obmedzenia.
e) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný
obstarávateľ uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
f) Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
g) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
h) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
i) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
j) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES.
22. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
S úctou,

V Stretave, 23. 02. 2021
Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

..........................................................
Roman Hudy
starosta obce

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Výkazu výmer
Príloha č. 3 - Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 5 - Prehlásenie ochrana osobných údajov
Príloha č. 6 a č. 7 - Čestné vyhlásenie
Príloha č. 8 Súťažné podklady
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