
OBEC VOJANY 
Obecný úrad č. 72, 076 72 Vojany 

Prieskum trhu 
(výzva na predkladanie ponuky) 

podl'a § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA (podl'a § 6 ods. 1 písm. b) zákona o VO): 

Úradný názov: 

Obec Vojany 

Poštová adresa: 

Vojany č. 72 

Mesto/obec: 

Vojany 

Kontaktné miesto: 

Obecný úrad vo Vojanoch, Vojany č. 72 

Kontaktná osoba: 

Štefan CZINKE, 

Tel: , Fax: +421 566395234 

IČO: 

00332127 

PSČ: 

076 72 

E-mail : 

ouv@centrum .sk; 

Internetová adresa verejného obstarávatel'a (URL): www.vojany.sk; 

Druh verejného obstarávatel'a: Podľa§ 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom 
obstarávaní 

Hlavný predmet činnosti : Všeobecné verejné služby 

2. PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY 

2.1 Názov zákazky: 

"Stavebné úpravy a modernizácia MŠ Vojany čast'- Vedľajší vstup a sociálne miestnosti" 

2.2 Druh zákazky: Uskutočnenie stavebných prác 

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

hlavný slovník: CPV: 45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl 

2.3 Miesto uskutočnenia stavebných prác: objekt Materskej školy- katastrálne územie Vojany 

2.4 Na plnenie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo podl'a § 3 ods. 3 zák. č. 25/2006 
Z. z. v znení neskorších predpisov a podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY, MENA A CENY V PONUKE, SPÔSOB URČENIA CENY 
A TRVANIE ZMLUVY 

3.1 Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je: 

Uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich dodávok v špecif ikácii, v rozsahu 
a množstve podl'a výkazu výmer, ktorý tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto výzvy. 
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3.2 Mena a ceny uvádzane v ponuke 

3.2.1 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách. 

3.2.2 Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podl'a zákona č . 18/1996 Zz. o cenách v znení 
neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena 
bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán (ďalej len " zmluvná cena"). 

3.2.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky pod l'a 
výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu C. 1 tejto výzvy. 

3.2.4 Ak je uchádzač platitel'om dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhnutú zmluvnú cenu 
uved ie v zložení: 

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH 

Sadzba DPH a výška DPH 

Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

3.2.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke. 

3.3 Spôsob určenia ceny 

3.3.1 Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, 
vyhlášky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná. 

3.3.2 Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podl'a jednotlivých častí a rozmerov 
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť. 

3.3.3 Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkýci 1 
čiastkových cenách. 

3.3.4 Uchádzač uved ie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku v podrobnom rozpočte, 

zaokrúhlené na 2 desatinné miesta Uednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet 

desatinných miest pre každú položku). Ak uchádzač neocení položku, bude sa mať zato, že 
cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo cenách pri iných položkách. Nie je dovolené 
modifikovať podrobný rozpočet ani iným spôsobom pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením 
dodatočnej položky. 

3.3.5 Má sa za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré 
sa majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú real izovať 

podl'a ich skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru. 

3.3.6 Prípadné odkazy v špecifikáciách alebo výkazoch na konkrétne výrobky treba chápať len ako 
príklad, uchádzači môžu navrhnúť ekvivalentné výrobky, ktoré spÍňajú technické požiadavky 
uvedené v týchto špecifikáciách. 

3.3. 7 Ak uchádzač neocení položku, bude sa mať zato, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách 
alebo cenách pri iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz výmer an i iným spôsobom 
pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky. 

3.3.8 Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom 
súhrne cien výkazu výmer. 

3.3.9 Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných 
v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť 

s realizáciou popísaného diela. Jednotkové ceny budú obsahovať najmä: 

všetky náklady na nákup zaobstaranie materiálov bez ohľadu na to, či sú vo výkazoch 
samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály, 
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všetky náklady na mimo staveniskovú dopravu materiálov náklady bez ohl'adu na to, či 

sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné 
materiály, 

náklady na vykládku, skladovanie, presun hmôt (vnútro stavenisková doprava všetkých 
hmôt, materiálov a výrobkov) a rozdelenie všetkých odovzdaných dodávok, určených 
k zabudovaniu, 

všetky náklady na montáž výrobkov a zariadení bez ohl'adu na to , či sú vo výkazoch 
samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály, 

náklady na vybavenia, zaistenie, strojov, pomocného náradia, mechanizácie, lešení, 
skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotovitel'a, 

súčasťou sú taktiež náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov 
proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie, 

náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia 
objednávatel'om, 

udržiavanie a odstránenie staveniska a odvoz všetkého stavebného materiálu počas aj 
po ukončení prác, 

náklady na vykonanie skúšok odborných prehliadok, 

všetky mzdové a vedl'ajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny, 
odlučné, cestovné a vedl'ajšie položky a výdaje, 

náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri 
práci (fošne, laty, rebríky, rukavice, prilby, obuv a pod.), 

náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia 
a likvidácie odpadov, 

všetky vedl'ajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné 
vykonanie prác. 

3.4 Trvanie zmluvy o dielo a podstatné náležitosti zmluvy o dielo 

3.4.1 Lehota dodania: najneskôr do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

3.4.2 Podstatné náležitosti zmluvy o dielo: verejný obstarávate!' požaduje na d ielo záruku min 2 roky 
od odovzdania a prevzatia diela, na plnenie predmetu zmluvy neposkytuje zálohu ani 
preddavok, za vykonané dielo zaplatí cenu podl'a výsledku verejného obstarávania 
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry, ktorú má zhotovíte!' právo vystaviť 
nasledujúci deň po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, splatnosť faktúry je 30 dní 
odo dňa doručenia faktúry na základe podpísaného preberacieho protokolu. 

3.5 Obhliadka miesta uskutočnenie stavebných prác 

3.5.1 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu 
zákazky. Termín obhliadky verejný obstarávate!' stanovuje na: 15.08.2013 o 14. hod. so 
stretnutím na obecnom úrade. 

3.5.2 V prípade, ak sa záujemca nezúčastní obhliadky, bude to verejný obstarávate!' považovať za 
prejav toho, že záujemcovi sú poskytnuté podklady ako dostatočné pre spracovanie 
a predloženie ponuky. 

4. KOMPLEXNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY 

4.1 Ponuku uchádzač predkladá na celý predmet zákazky. 
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5. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

5.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávatel'a. 

5.2 Zálohy ani preddavky verejný obstarávate!' nebude poskytovať. 

6. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV 
6.1 Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce -sean - kópia 

7. LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONÚK 
7.1 Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 16.08. 2013 do 11 :00 hod. 

7.2 Ponuky budú doručené: 

-v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označené 

"PRIESKUM TRHU- MŠ- stavebné úpravy"- NEOTVÁRAŤ 
7.3 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávatel'a uvedená v bode 1. 

8. OBSAH PONUKY 

8. 1. Identifikačné údaje uchádzača 

8.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 6 . tejto výzvy 

8.3. Cenová ponuka - ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 k výzve), podpísaný uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za uchádzača 

9. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 

9.1 Verejný obstarávateľ stanovil spôsob vyhodnocovania ponúk na základe kritéria najnižšej ceny 
(za celý predmet zákazky). 

9.2 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je "Najnižšia cena (celková cena za 
predmet zákazky v eurách s DPH)". 

9.3 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet 
zákazky. 

9.4 Verejný obstarávate!'- komisia vyhodnotí jednotlivé ponuky a určí poradie uchádzačov. 

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA 

10.1 Po vyhodnotení ponúk oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ zašle 
úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom uvedie dôvody neprijatia ponuky ako 
neúspešnej. 

10.2 Úspešný uchádzač na výzvu verejného obstarávatel'a predloží návrh zmluvy o dielo pod l' a § 536 
a násl. Obchodného zákonníka. Podmienky v zmluve o dielo budú dohodnuté v súlade s výzvou 
na predkladanie ponúk a predloženou ponukou úspešného uchádzača. 

10.3 Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk 
v prípade, že predložené ponuky nebudú spÍňať požiadavky na predmet zákazky, predložené 
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávatel'a alebo budú v rozpore s fi nančnými 
možnosťami verejného obstarávatel'a. 

Príloha č. 1: výkaz výmer - neocenený 

Ak sa v prílohách alebo na inom mieste výzvy na predkladanie ponúk uvádza odkaz na obchodné názvy 
stavebného výrobku, alebo materiálu pri uskutočňovaní stavebných prác a súvisiacich dodávok umožňuie sa 
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uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením za podmienky vyhovujúc vlastnosťami resp. 
technickými parametrami výrobku alebo materiálu , aké sú požadované (minimálne na tej úrovni ako sa požadujú 
alebo kvalitatívne vyššej). 
Pre účely preukázania tejto požiadavky je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu výmer samostatnú 
prílohu, v ktorej uvedie položku z poskytnutej špecifikácie - výkazu výmer, požadované parametre položky a 
parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke. 

Dátum: 12.08.2013 

Výzvu na predkladanie ponúk vypracoval: Ing. Igor Bajužík 

štefan C z i n k e 
starosta obce 
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