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Výzva na predkladanie ponúk  

„ Prečerpávacia nádrž – kruhový objazd Ul. Štefánikova“ 

zákazka  s nízkou hodnotou podľa § 117   zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Mesto Poprad        IČO: 00 326 470 

Obec (mesto): Poprad       PSČ: 058 42    Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3 

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Galliková, Ing.  Michaela Slušná 

Telefón:  052 716 72 45, 052 716 72 62 

Elektronická pošta: michaela.gallikova@msupoprad.sk, michaela.slusna@msupoprad.sk 

Internetová adresa: www.poprad.sk 

2. Predmet zákazky 

zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

3. Názov predmetu zákazky 

„ Prečerpávacia nádrž – kruhový objazd Ul. Štefánikova“ 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

Zákazka nie je rozdelená na časti.     

5. Opis predmetu zákazky 

Realizácia prefabrikovanej prečerpávacej nádrže objemu 15 m3 k existujúcej studni. Osadenie 

na betónový základ, obmurovanie nádrže a zásyp. Napojenie na jestvujúcu studňu 

a zavlažovanie. 

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. 

V prípade otázok k predmetu zákazky, informácie Vám poskytne  Ing. Michaela Slušná, č.tel.   +421 

052 716 72 62 

7. Miesto dodania predmetu zákazky 

V strede kruhového objazdu štátnej cesty I/66 Ul. Štefánikova, č. par. KN-C 1243, k.ú. 

Poprad 

8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky 

Do 45 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.   

9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky  

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu mesta.  Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v 

§ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.   

10. Podmienky účasti  a obsah ponuky 

10.1.  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. 

e) a f) zákona. Ich splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov voči verejnému 

obstarávateľovi nepreukazuje. 

10.2. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na portáli 

www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné 

obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. 

10.3.  Vyplnená príloha č. 1 výzvy – Návrh na plnenie kritéria - cena predmetu zákazky 

10.4   Vyplnený výkaz výmer  

10.5.   Návrh zmluvy – príloha č. 3 výzvy 

11. Lehota  na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  09.10.2020  čas:  12:00 

12. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky 
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      12.1. Osobné doručenie – v pracovnej dobe v  podateľni na prízemí  MsÚ Poprad 

      12.2. Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1   

      12.3. Prostredníctvom elektronickej pošty:    Zaslať na e-mail: michaela.gallikova@msupoprad.sk  

      Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení  musí obsahovať identifikáciu 

predkladateľa ponuky ( obch. meno a sídlo) a označenie „CENOVÁ PONUKA –  Prečerpávacia 

nádrž – KO Štefánikova – neotvárať. V prípade zaslanie e-mailu - predmet označený ako – „cenová 

ponuka –  „ Prečerpávacia nádrž – KO Štefánikova – neotvárať“ 

13. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

      Cena predmetu zákazky celkom -  vyplniť prílohu č. 1  výzvy s potvrdením oprávnenej osoby 

uchádzača. 

Cena predmetu zákazky musí vychádzať z ocenených výkazov výmer, v súlade s projektovou 

dokumentáciou vrátane nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo. 

      Úspešný bude ten uchádzač, ktorého predložená konečná cena za celý predmet zákazky bude najnižšia 

z predložených ponúk. 

14. Ďalšie informácie  

Osobitné požiadavky: 

14.1. Cena predmetu zákazky musí vychádzať z ocenených výkazov výmer, v súlade s projektovou 

dokumentáciou vrátane nákladov vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo 

14.2. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke  predložil návrh zmluvy a to tak, 

že doplní svoje identifikačné údaje v čl. I a čl. II  a vyplní cenu predmetu v čl. V.  Návrh zmluvy musí 

podpísať štatutárny zástupca uchádzača resp. oprávnený zástupca uchádzača ako súhlas s obsahom tejto 

zmluvy. 

14.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v odôvodnených prípadoch doplniť návrh zmluvy 

o dielo, ktorý je súčasťou výzvy, o ďalšie ustanovenia. 

14.4. V súlade s § 117 ods. 5 zákona verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 

nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie 

podľa § 40 ods. 6 písm. f).  

14.5. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi až po zabezpečení príslušného povolenia na 

realizáciu stavby. 

14.6. Ďalej žiadame v Návrhu na plnenie kritérií uviesť: 

V ponuke bol použitý ekvivalent:    Áno    -  Nie  
*nehodiace prečiarknite

 

Ekvivalent bol použitý v týchto položkách: 
(uviesť zoznam jednotlivých položiek na osobitnej 2. strane Návrhu 

na plnenie kritérií)
 

Jednotlivé položky vyznačiť v ponukovom rozpočte farebne. 

 

14.7 V prípade, že v obsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer sa nachádza odvolávka na 

konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné značenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu 

alebo výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov takýto odkaz zameniť za ekvivalentný.  

Ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku s ekvivalentom, tento nesmie mať vplyv na zníženie kvality, 

zhoršenie požadovaných technických parametrov výrobkov resp. materiálov a navrhnutého 

architektonického riešenia oproti projektovej dokumentácii. 

Použitie ekvivalentu uchádzač uvedie v Návrhu na plnenie kritérií a jednotlivé položky vyznačí v 

ponukovom rozpočte farebne. 

Použitie ekvivalentu v procese realizácie diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom 

a technickým dozorom investora. 

Uchádzač musí riadne preukázať použitú ekvivalenciu k výrobkom, alebo k technickému riešeniu, 

navrhnutému v projektovej dokumentácii, uvedenému v súťažných podkladoch a oddelených prílohách 

súťažných podkladov. Kľúčovou požiadavkou na preukázanie ekvivalencie k výrobkom, alebo k 

technickému riešeniu bude porovnanie technických listov výrobkov, resp. technologický postup pre 

ekvivalentné technické riešenie. 
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Súčasťou realizácie sú aj služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať, a to najmä: 

 vytýčenie priestorovej polohy stavby, 

- vytýčenie inžinierskych sietí, 

- porealizačné zameranie stavby, zhotovenie geometrických plánov (aj v elektronickej forme) overených 

príslušnou správou katastra, 

- spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, 

- poplatok za skládkovanie a uloženie sutí, odpadov, 

- správy o vykonaní odborných prehliadok a skúšok, 

- zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska s príslušnými stavebnými prípojkami, 

- zabezpečenie staveniska v zmysle BOZP, 

- zabezpečenie ostatných záväzkov zhotoviteľa, vyplývajúcich z plnenia ZoD, uzavretie poistnej 

zmluvy. 

Jednotkové ceny a celé ceny požadujeme zaokrúhliť na 2 desatinné miesta. 

 

      15. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa.  

16. Zodpovedné osoby:    

Meno a priezvisko zodpovednej osoby za odbornú časť: 

Ing. Kristína Horáková – vedúca odboru výstavby     .........................................................…………......   

Meno a priezvisko zodpovednej osoby za verejné obstarávanie: Mgr. Michaela Galliková..………....... 

                                                                                           

Prílohy: 

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

Príloha č. 3 - Návrh zmluvy 

Príloha č. 4 – Výkaz výmer 
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Príloha č. 1  

Návrh na plnenie kritéria 

 

 

Uchádzač: ( obchodné meno, sídlo) 

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

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

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

               IČO:................................................................... 

 

                                                 

„Prečerpávacia nádrž – kruhový objazd Ul. Štefánikova“ 

 

Cena zákazky 

Názov kritéria 

Cena  

Cena bez DPH   DPH 20% Cena vrátane DPH 

Cena za realizáciu prác podľa 

výkazu výmer  
   

Cena celkom za dielo    

 

V ponuke bol použitý ekvivalent áno nie 

Ekvivalent bol použitý v týchto položkách:    

   

   

   

        

 

Som – nie som platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite) 

 

 

 

 

V...................................dňa:......................... 

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača:....................................... 

                                                           

    

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

                                                                                            Podpis tejto osoby                                                                            


