
VYZV A 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(PRIESKUM TRHU) 
uskutočnenie stavebných prác 

podl'a § 102 zák. č. 25/2006 Z z. v znení neskorších predpisov 

Rekonštrukcia poškodených chodníkov a priepustov v obci Vojany 

Identifikačné údaje verejného obstarávatel'a 

Uradný názov: IC O: 
Obec Vojany 00332127 
Poštová adresa: 
Vojanyč.72 

Mesto/obec: PSC: 
Vojany 076 72 
Kontaktné miesto: Tel : 056/639 5329 

Obecný úrad Vojany_ č.72, 076 72 Vojany 
Kontaktná osoba: E-mail: 
Stefan CZINKE, starosta obce Vojany ouv@centrum.sk; 
Internetová adresa verejného obstarávatel'a (URL): www.vojany.sk; 

Druh verejného obstarávatel'a: l podľa§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
Hlavný predmet činnosti : l Samospráva 

Predmet zákazky: 

jedná sa o rekonštrukciu poškodených jestvujúcich chodníkov a priepustov v obci Vojany v rozsahu 
stavebných prác (špecifikácii a množstva) podľa priloženého výkazu výmer 
spoločný slovník obstarávania: CPV: hlavný slovník: 
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 
Doplnkový slovník: 
45111300-1 Demontážne práce 
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín 
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov 
45233253-7 Práce vrchnej stavby chodníkov 
45233222-1 Dláždiace práce 

Technické požiadavky na predmet zákazky: dielo musi byť vykonané v súlade so všeobecnými technickými 
požiadavkami na uskutočnenie stavieb podľa ust. zákona č. 50/1976 Zb. v zneni neskorších predpisov. 
Verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzač v rámci predmetu zákazky zabezpečil: 

v celom rozsahu plnenie povinností, vyplývajúcich z právnych predpisov SR o bezpečnostných a 
zdravotných požiadavkách na stavenisko, 
likvidáciu a uloženie odpadu na skládku v súlade s právnymi predpismi v SR. 

Možnosť variantného riešenia a rozdelenia predmetu zákazky: 
nie je možné predložiť variantné riešenie 
nie je možné predmet zákazky rozdeliť 
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Termín a miesto dodania predmetu zákazky 
Miestom uskutočnenia stavebných prác - katastrálne územie VoJany 
Lehota dodan1a predmetu zákazky. 

začatie stavebných prác: 25.06.2012 
ukončenie stavebných prác: najneskôr do 25.07.2012 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 

l 

Ceny uvedené v ponuke budú uvedené v Eurách a nesmú byť viazané na inú menu. Navrhovaná zmluvná 
cena musí byť stanovená podľa zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena 
maximálna. 

Navrhovaná cena musí vychádzať z oceneného výkazu výmer a musí byť vrátane všetkých nákladov zo 
strany uchádzača súvisiacich so splnením predmetu zákazky podľa výkazu výmer, vrátane dane z pridanej 
hodnoty (ďalej len "DPH" v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). 

Ak je uchádzač platcom 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 ako cenu s DPH. Na skutočnosť, že nie 
je platcom DPH upozorní. 

Typ zmluvy a jej záväzný obsah, ktorá bude uzavretá 
• Typ zmluvy- zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka 
• Ponúkaná cena zostáva v platnosti počas celej dÍžky dodávky predmetu zákazky 
• Zmluvný vzťah verejného obstarávateľa a uchádzača sa riadi legislatívou platnou na území 

SR 

Podmienky financovania: 
1. Platobné podmienky: splatnosť vystavených faktúr min. 30 dní. Faktúra bude vystavená po 

vydodaní predmetu zákazky na základe preberacieho protokolu o odovzdaní stavby. 

Spôsob predkladania ponúk 
Doručovanie ponúk: 
Ponuku uchádzač predloží osobne alebo poštovo zásielkou na adresu verejného obstarávateľa : 
Obec Vojany, Obecný úrad 72, 076 72 Vojany 

Obsah predloženej ponuky 
Predložená ponuka musí obsahovať min.: 
- vyplnený výkaz výmer, v tlačenej forme, podpísaný uchádzačom , 

- doklad o oprávnení uskutočňovať práce- kópia dokladu. 

Návrh zmluvy o dielo podl'a ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka nie je súčasťou cenovej ponuky, o 
podmienkach zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ rokovať s víťazným uchádzačom za stanovených 
požiadaviek v tejto výzve. 

Lehota na predkladanie ponúk 
Lehota na predkladanie ponúk je do 19. 06. 2012 do 12.00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá. 

Vyhodnocovanie ponúk 
Kritérium na hodnotenie ponúk: 

Pri hodnotení ponúk sa prihliada na hospodárnosť a efektívnosť prijatia najvhodnejšej ponuky, pričom 
sa hodnotí nasledovné kritérium: 
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- Cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH Verejny obstaravéltef 11rtí porad te predložených ponúk. na 
prvom mieste bude umtestnená ponuka s najnižšou cenou v EUR s DrH a táto ponuka bude víťazná ponuka. 

Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aJ čas pnJatta. Ponuky sa očísluJÚ podra poradia v 
akom boli prijaté. Predloženú ponuku bude možné zahrnúť do vyhodnotenia len v prípade, ak jej obsah bude 
zodpovedať stanoveným požiadavkám a zároveň bola podaná v lehote, určenej na predkladanie ponuky. 

Lehota na oznámenie výsledkov vyhodnotenia ponúk 
Víťazný uchádzač bude vyrozumený o úspešnosti jeho ponuky a zároveň vyzvaný na predloženie 

návrhu zmluvy a tých, ktorých ponuky boli neúspešné budú o tejto sku točnosti vyrozumení v lehote do 5 dní 
od vyhodnotenia ponúk poštovou zásielkou. 

Príloha: výkaz výmer stavebných prác 

Vo Vojanoch, dňa 12.06.2012 Štefan CZINKE, starosta obce 
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