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VYZV A 
NA PREDLOŽENIE PONUKY 

(PRIESKUM TRHU) 
na poskytnutie služby 

podľa § 102 zák. č. 25/2006 Zz. v znení neskorších predpisov 
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Identifikačné údaje verejného obstarávatel'a 

Uradný názov: IC O: 

Obec Vojany 00332127 

Poštová adresa: 
l·~ 

Vojany č .72 

Mesto/obec: PSC: 

Vojany 076 72 

Kontaktné mieste: 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 obstarávateľa (URL): www.vojany.sk; 

Druh verejného podľa§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
obstarávateľa: 

Hlavný predmet činnosti : Samospráva 

Predmet zákazky (opis a požiadavky verejného obstarávatel'a): 

Predmet zákazky je poskytnutie služby - vypracovanie zjednodušenej projektovej 
dokumentácie podl'a zák. č . 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, v súlade s platnými 
normami EÚ a STN pre stavbu s názvom: 



Rekonštrukcia a údržba jestvujúcich odvodňovacích rigolov a chodníkov v obci 
Vojany. Predmetom riešenia zjednodušenej projektovej dokumentácie je: Pravostranný 
chodník a rigol od kostola po križovatku s cestou 11/552. 

(predpokladané investične náklady stavebných prác 9 000 Eur) 

Počet vyhotovení PD: 6 x čistopis v tlačenej forme 

lx na CD/OVO nosiči vo formáte PDF a výkaz výmer vo formáte 

MS Excel 

Verejný obstarávate!' pre spracovanie cenovej ponuky odporúča obhliadku dotknutého 
územia. Obhliadka sa uskutoční na základe požiadavky zo strany záujemcov po dojednaní s 
verejným obstarávatel'om. -

Ve~ejný obstarávate!' požaduje, aby úspešný uchádzač zodpoveda l za kvalitu plnenia 
predmetu zákazky a to aj v prípade, že úspešný uchádzač bude určitú časť predmetu plnenia 

zabezpečovať v subdodávke. 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky: 800 Eur bez DPH (za vypracovanie PD) 

Termín a miésto dodania predmetu zákazky 

Miestom dodania predmetu zákazky je: sídlo verejného obstarávatel'a -Obecný úrad Vojany 

Lehota poskytnutia služby: 

začiatok: dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo uzavretej podl'a ust. 
Obchodného zákonníka 
ukončenie : najneskôr do 30.05. 2013. 

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky 

Ceny uvedené v ponuke budú uvedené v Eurách a nesmú byť viazané na inú menu. Navrhovaná 
zmluvná cena musí byť stanovená podl'a zákona 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a podl'a sadzobníka pre navrhovanie ponúkaných cien projektových prác a inžinierskych čin ností 

vydaného spoločnosťou UNIKA v roku 2012. 

Navrhovaná cena musi byť vrátane všetkých nákladov zo strany uchádzača súvisiacich so splnením 
predmetu zákazky a jeho dodaním na miesto plnenia 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 záv.äzný 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 obstarávatel'a a uchádzača sa riadi legislatívou platnou na 

území SR 



Spôsob predkladania ponúk 

Doručovanie ponúk: 
Ponuku uchádzač predloží emailom na adresu verejného obstarávatel'a: 
Obec Vojany, Obecný úrad 72, 076 72 Vojany 

Email: ouv@centrum.sk 
~ 

O~sah predloženej ponuky 

Predložená ponuka musí obsahovať min.: 
- cenovú ponuku na základe požiadaviek v tejto výzve 
- sean dokladu o oprávnení poskytovať službu, 

Zmluvu o dielo nie je povinnosť predkladať ako súčasť ponuky. Návrh zmluvy o dielo predloží víťazný 
uchádzač na základe výzvy verejného obstarávateľa po vyhodnotení ponúk a oznámení o výsledku 
vyhodnotenia ponúk uchádzačom . 

Lehota na predkladanie ponúk ,, 

Lehota na predkladanie ponúk je do 26.04.2013 do 12.00 hod. 
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá 

Vyhodnocovanie ·ponúk 

Kritériá na hodnotenie ponúk: 

Pri hodnotení ponúk sa prihliada na hospodárnosť a efektívnosť prijatia najvhodnejšej ponuky, pričom 

sa hodnotí nasledovné kritérium: 
- Cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. Verejný obstarávate!' určí poradie 

predložených ponúk, na prvom mieste bude umiestnená ponuka s najnižšou cenou v EUR 
s DPH a táto ponuka bude víťazná ponuka. 

Každá ponuka sa zaregistruje, a to ako dátum prijatia, tak aj čas prijatia. Ponuky sa očísl ujú podľa 
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 vyho-dnotenia ponúk - 1 

Víťazný uchádzač bude vyrozumený o úspešnosti jeho ponuky a zároveň vyzvaný na 
predloženie návrhu zmluvy podl'a prílohy k tejto výzve a tých , ktorých ponuky boli neúspešné budú 
o tejto skutočnost i vyrozumení v lehote do 5 dní od vyhodnotenia ponúk elektronickou poštou. 

Vo Vojanoch, dňa ~19 . 04 .2013 
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