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Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
– stavebná práca, výber dodávateľa.
Obec Malé Ozorovce, Obecný úrad Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce, ako verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov
a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác:
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ v obci Malé Ozorovce.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Malé Ozorovce

1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obecný úrad Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce
00 331 708
2020724321
Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta obce
+421 56 / 678 93 05
mozorovce@slovanet.sk

Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/905 303 752
mozorovce@slovanet.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

1.2 NUTS kód:

SK042 Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

„Rekonštrukcia miestnych komunikácií“

2.2 Druh zákazky:

stavebná práca, obstarávanie dodávateľa stavby

2.3 Miesto realizácie zákazky: Obec Malé Ozorovce, ul. Jarkova, ul. Slnečná, ul. Orechová
2.4 Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
StP – Stavebná práca súvisiaca s rekonštrukciou miestnych komunikácií a lokálnych výtlkov. Rozsah
stavebnej práce je daný výkazom výmer a miesta potreby opravy budú spresnené zápisom výmery
a fotografiou aktuálneho stavu. Dimenzionálny tvar v dĺžke, rozsahu a rozsiahlosti búracích prác
a následnej opravy/vysprávky identifikovaného priestoru bude predmetom zápisu. Predpoklad opravy
lokálnych výtlkov v počte 10 ks o výmere spolu cca do 10 m2.
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Zákazka bude pozostávať z dvoch etáp:
I.

etapa: Rekonštrukcia (oprava a rozšírenie) komunikácie ul. Jarkova , ul Slnečná v rozsahu:
300 m x 3,70 m s rozšírením vozovky o 0,5 m na nový stav 300 x 4,2 m priemerne
Vibračné zhutnenie krajnice, nové lôžko rozšírenia vozovky + banket po oboch stranách
vozovky o 0,5 m
Búranie asfaltového krytu vozovky v miestach výtlkov hr. 100 mm,
Rezanie existujúceho asfaltového krytu hr. nad 50 do 100 mm,
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0,50
do 0,80 kg/m2
Betón asfaltový po zhutnení hr. 50 mm II. tr. stredozrnný AC 110
Spracovanie betónu asfaltového po zhutnení hr. 50 mm II. tr. strednozrnný AC 110 (práca
bez asfaltu)

II.

etapa: Rekonštrukcia (oprava a rozšírenie) komunikácie ul. Orechová, v rozsahu:
155 m x 3,7 m s rozšírením vozovky o 0,5 m na nový stav 155 x 4,2 priemerne
Cestný asfalt hr. 50 mm – 60 mm
ďalej ako je uvedené vyššie.

2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 - Stavebné práce,
45233142-6 - Práce na oprave ciest

3) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je rozpočet
spevnených komunikácií vypracovaný odborne spôsobilým cenárom, účelovo viazaný na
predmetný druh stavebnej práce vo výške:
PHZ spolu: 29.701,66 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 29.701,66 Eur bez DPH je hodnotou do vyčerpania
finančných prostriedkov na tento účel určený. Komplexná oprava v uvedenej hodnote predstavuje
dodávku na „kľúč“. Stavebná firma si môže technológiu realizácie a oprav prispôsobovať podmienkam
svojich technológií, (výrobné prostriedky a pracovné sily).

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:

Umožňuje sa. Je potrebné predložiť ocenený rozpočet : stavebno-technické riešenie návrhu podľa
Prílohy č. 3Príloha č. 3 – Návrh uchádzača - ocenenie zadania súťaže a porovnateľnú alternatívu.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Lehota výstavby: max. 2 mesiace a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej
zmluvy - Zmluva o dielo.

7) Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ organizuje spoločnú obhliadku miesta výkonu práce, predmetu zákazky na deň:
26.07.2018 od 9:00 do 11:00 hod., v prípade potreby zo strany uchádzača je kontaktná osoba
k dispozícií po telefonickej dohode na čísle telefónu: 0915 865 653, Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta
obce, avšak záujemca si môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky aj sám, aby si overil a
Obec Malé Ozorovce: „Rekonštrukcia MK “ - výber dodávateľa stavebných prác

Strana 2 z 10

Obec Malé Ozorovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Obecný úrad Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce

02/2018
Dokument č.:

3

Tel.:+421/56 / 678 93 05; E-mail.: mozorovce@slovanet.sk

získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky
spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu.

7) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
7.1) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
7.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov Obce Malé Ozorovce.
7.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu zmluvy, ktorú
doplňuje uchádzač vo svojom návrhu a je súčasťou tejto výzvy na súťaž.
7.3 Fakturácia dodávateľa za predmet zákazky bude uhradená jednou splátkou:
- konečná, zúčtovacia po ukončení a protokolárnom odovzdaní stavby, alebo čiastková, tak ako to
bude uvedené v návrhu zmluvy.
7.4 Uchádzač oceňuje hodnotu diela podľa predloženého výkazu výmer a ním predloženého opisu
technického riešenia opravy a rozšírenia konštrukcie vozovky; miestnej komunikácie.

8) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
8.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa:
a) § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako: „ZVO“), ktorými sa preukazuje
splnenie podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
- povinnosť predložiť aj výpis z registra trestov za právnickú osobu, ak nie je splnená podmienka
podľa písmena b) vo vzťahu k registrácií HS pred 1. júlom 2016,
b) § 152 ods. 1 (zápis do zoznamu hospodárskych subjektov)

- ak účastník už má zápis v RHS, potvrdí túto skutočnosť výpisom.
Uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľov a skupinu resp. preloženie časového ekvivalentu
JED v zmysle §39 ods. 1 zákona o VO.
8.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

8.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
8.3.1 Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác, preukáže
uchádzač:
- referenciou - predložením zoznamu realizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného
charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov a to spätne k lehote na
predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac), minimálne aspoň jedná
realizovaná vlastnými výrobnými prostriedkami v hodnote min. 30.000 € bez DPH. Rovnakou
alebo obdobnou oblasťou ako predmet zákazky sa rozumie: oprava cesty, rekonštrukcia cesty,
chodníka s asfaltobetónovou pokladkou pochodznej vrstvy alebo prejazdného povrchu, chodník,
alebo cesty.
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8.3.2

Odôvodnenie primeranosti:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky a rozpočet obce pre ktorú bude uchádzač
uskutočňovať stavebné práce je potrebné, aby mal uchádzač v predmetnej oblasti dostatočné
skúsenosti s uskutočnením stavebných prác. Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať
odborné a kvalitné plnenie zákazky ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na finančný
objem požadovaného predmetu zákazky.
Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní musí uchádzač preukázať v
súlade s §34 ods. 1 písm. j) údajmi o strojovom, prevádzkovom a technickom vybavení, ktoré má
uchádzač k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác .
Odôvodnenie primeranosti:
Uvedenou podmienkou verejný obstarávateľ chce mať informácie o tom, či uchádzač má alebo si vie
zabezpečiť potrebné strojové a technické vybavenie na realizáciu stavebných prác, resp. v súlade s §
34 ods. 1 písm. l) uchádzač uvedie podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v
úmysle zabezpečiť subdodávateľom.
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah resp.
stavebno-technické dielo budú realizovať ako skupina pri dodržaní vyššie uvedených podmienok
uvedených v bode 8.

9) Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia – nie sú k dispozícií. Objednávateľ kontrahuje zhotoviteľa
podľa ponuky uchádzača uvedenej v časti „Kritéria na hodnotenie ponúk“ § 44 ZVO.

10) Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
03. 08.2018 do 14:00 hod..
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obecný úrad Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce

11)

Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní).

12)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
e)

kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená)
návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
označenie obálky ponuky: „ Rekonštrukcia MK-MO“ „Súťaž – Neotvárať!“

13) Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa bez prítomnosti uchádzačov. Predpokladom
úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto
výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom e-mailom
alebo poštou.

Obec Malé Ozorovce: „Rekonštrukcia MK “ - výber dodávateľa stavebných prác

Strana 4 z 10

Obec Malé Ozorovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Obecný úrad Malé Ozorovce, Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce

02/2018
Dokument č.:

3

Tel.:+421/56 / 678 93 05; E-mail.: mozorovce@slovanet.sk

14) Kritéria na hodnotenie ponúk podľa §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno hlavné kritérium:
Kritériom č.1 – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . . . . . . – váha kritéria 100 bodov

i1) Cena: BCA =
.

[(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia
výkazu výmer - fakturačných položiek.
Max. počet bodov – 100

Predloženie ekvivalentu: - v prípade predloženia ekvivalentného riešenia, vyššieho štandardu, hodnotiť sa
bude pomer efektívnosti nákladov k rozsahu ponúkaných výrobkov/výkonov za stavebné práce.

15) Doba platnosti ponuky uchádzača:

30.11.2018

16) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich
pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia záujemcu podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného
obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo
poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto výzvy, najmä nedodržal
obsahové znenie uvedené vo výzve a v prílohách tejto výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný
uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných
uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

17) Počet príloh celkom - 4:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh uchádzača na ocenenie zákazky
Príloha č. 4 – Návrh Zmluvy o dielo
Poznámka: Návrh zmluvy nie je potrebné dokladovať v ponuke, predkladá iba úspešný uchádzač na
základe výzvy – oznámenie o úspešnosti.

18) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci cenovej ponuky uchádzača požiadať o doplnenie, resp.
technické prepracovanie určitej časti ponuky v prípade, že takáto požiadavka vyplynie z procesu
posudzovania dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon).
18.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s
výsledkom vyhodnotenia.
18.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaný Návrh Zmluvy o dielo vypracovaný v súlade
s zverejnenou verziou a doplnený o náležitosti vychádzajúce z ponuky úspešného uchádzača.
18.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy,
verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
Obec Malé Ozorovce: „Rekonštrukcia MK “ - výber dodávateľa stavebných prác
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18.4. 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. (presiahnu
predpokladanú hodnotu zákazky, alebo nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte
mesta), ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné
ich predvídať alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.
18.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
18.6 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž, ak sa táto podmienka uvedie v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania alebo v oznámení použitom ako výzva na súťaž.
Podľa § 187 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní zápis v zozname podnikateľov vykonaný
podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov v rozsahu zapísaných skutočností.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora.
Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných: Ing. Milan
Filip, +421 (0) Tel.: 0905 303 752, e-mail: milan.filip@elauk.sk

Malé Ozorovce, dňa 20.07.2018

___________________________
Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.:// Mobil:
e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Obec Malé Ozorovce, Obecný úrad Malé Ozorovce,
Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce

Názov predmetu zákazky:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“ zadávanou Obcou Malé Ozorovce.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v
zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné
podmienky realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými
odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu
o dielo na realizáciu vyššie uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje záväzky z nej
vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie.
V .............................. dňa ..............

..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Obec Malé Ozorovce, Obecný úrad Malé Ozorovce,
Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH: IČO:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČ DPH:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.: Tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1:
P.č.
1.

Mobil:

Najnižšia celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:
Stavebný objekt

Cena bez DPH

Cena s DPH

Vykonanie stavebných prác podľa popisu technického
riešenia - ocenenie výkazu výmer – celkom:

2.

Cena spolu:

..........................

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena s DPH
*Vyhlasujem, že: som platiteľ DPH / nie som platca DPH.
(nehodiace sa preškrtnite)
Čestné prehlásenie uchádzača:
Ja dolu podpísaný čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na
základe vlastných prepočtov, beriem do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zmluvy, pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 3 – Návrh uchádzača - ocenenie zadania súťaže:

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Objekt: Miestne komunikácie
Časť:
Objednávateľ: Obec Malé Ozorovce
Zhotoviteľ:

Stavbyvedúci:

Dátum:
Informácia: Výkaz výmer je samostatnou prílohou súťažných podkladov
Kód
1

Popis časti premetu zadania/zákazky
2

09894

Spevnené komunikácie

01

Oprava komunikácie ul. Orechová (155 x 4,2) m

02
03

Cena za časť diela/dielo
Bez DPH
s DPH
-

---

-

---

Oprava komunikácie ul. Jarkova , ul. Slnečná (300 x
4,2) m
Vibračné valcovanie rozšírenej časti komunikácie
ulice Orechová, Jarkova, Slnečná a ulice Na Záhumní
(320 x 3) m
Celkom cena za dielo v Eur:

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 4 – Obchodné podmienky “Návrh“

Obchodné podmienky – Návrh zmluvy
Z M L U V A O D I E L O č. ..............
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník
Preambula: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na stavebné práce s skráteným názvom
projektu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“, ako výsledok verejného obstarávania podľa
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
ČLÁNOK I. - ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:

Obec Malé Ozorovce
Obecný úrad Malé Ozorovce,
Hlavná 108/29, 078 01 Sečovce
Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta obce
00 331 708
2020724321
Prima banka Slovensko, a.s.
SK60 5600 0000 0042 0077 5001
Mgr. Milan Dolák, LL.M., starosta obce
056 / 678 9305
mozorovce@slovanet.sk
http://www.obecmaleozorovce.sk

a
1.2 Zhotoviteľ:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:
Registrácia subjektu:
Informácia: Návrh Zmluvy o dielo je samostatnou prílohou súťažných podkladov
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