VÝZVA
na predkladanie ponúk bez využitia elektronického trhoviska
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“) a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom obstarávaní na uskutočnenie
stavebných prác s názvom „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“
__________________________________________________________________________________

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Šaľa
Sídlo:
Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa
IČO:
00306185
Telefón:
031/7705981-4
Fax:
031/7706021
Kontaktná osoba
vo veciach technických: Miroslav Poliček, Oddelenie stratégie a komunálnych činností
(kontakt mobil: 0911727871)
Kontaktná osoba
vo veciach podmienok
verejného obstarávania: Bc. Margita Simighová, referát právny a verejného obstarávania
(kontakt tel. 031/7705981)
e-mail:
policek@sala.sk simighova@sala.sk

2.

Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie mesta Šaľa.

3.

Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Variantné riešenie:
Nie.

5.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 31/12/2017.
Zákazka bude realizovaná v termíne a v rozsahu na základe požiadaviek verejného obstarávateľa.

6.

Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky sú opravy rôzneho druhu na miestnych komunikáciách v meste Šaľa podľa
potreby, nakoľko sa bude jednať o nevyhnutné opravy – havarijné opravy, kde sa nedá
predpokladať čas a miesto ich výskytu. Výkaz výmer je vypracovaný podľa priemeru materiálu
a prác potrebných v bežnom roku.
Spôsob určenia ceny: po započítaní všetkých položiek podľa výkazu výmer je celková cena vrátane
DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky: 69.991,66 eur bez DPH.
Slovník spoločného obstarávania:
45233141-9 Práce na údržbe ciest.

7.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
§ 32 ods. 2 písm. e) ZVO – doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce na predmet
obstarávania – stačí fotokópia dokladu, resp. oznámenie o zapísaní v zozname podnikateľov
s uvedením registračného čísla.

8.

Lehota na predkladanie ponúk:
a) 15/02/2017 Čas 10:00 h
b) doručenie prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
alebo osobne na tú istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí
obsahovať:
 adresu verejného obstarávateľa,
 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania),
 označenie: „zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
 heslo súťaže: „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro.

9.

Podmienky otvárania ponúk:
Dátum: 15/02/2017 Čas: 11:00 h.
Miesto: Mesto Šaľa, Mestský úrad v Šali, Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk: Oprávnení uchádzači, ktorí predložili ponuky
v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami môže byť uchádzač zastúpený
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou
splnomocnenou na jeho zastupovanie.

10. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v termíne
a v rozsahu na základe požiadaviek a potreby verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia
verejnému obstarávateľovi.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena – celková cena vrátane DPH.
12. Ďalšie informácie:
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.2 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, t.j.
aj dopravu na miesto určenia. Verejný obstarávateľ požaduje, aby cena bola v ponuke
stanovená v štruktúre: názov položky, cena spolu bez DPH, výška DPH, cena spolu s DPH. Ak
je uchádzač platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená vrátane DPH ako
celková cena, ak uchádzač nie je platcom DPH bude cena predmetu obstarávania uvedená
ako celková cena. Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
12.3 Ponuka uchádzača musí obsahovať:
 Doklady podľa bodu 7. tejto výzvy
 Návrh na plnenie kritérií
 Položkovitý rozpočet

 Uchádzačom podpísaný návrh rámcovej dohody.
12.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa.

V Šali dňa 07. 02. 2017

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Prílohy:
 Návrh na plnenie kritérií
 Neocenený rozpočet (vo formáte Excel)
 Rámcová dohoda

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

1.

2.

Základné údaje:
Názov, obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:

___________________________________________
__________________________________
__________________________________

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena vrátane DPH.

NAJNIŽŠIA CENA

KRITÉRIUM NA HODNOTENIE PONÚK

PLNENIE

Celková cena vrátane DPH

Platca DPH:
áno – nie
(ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu)

3.

Čestné vyhlásenie uchádzača
Dolu podpísaný čestne vyhlasujem, že:
a) Riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami špecifikácii
a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
b) Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných prepočtov,
berie do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zákazky,
pričom do ceny sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

V _______________ dňa ____________________

_____________________________
meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

Rámcová dohoda č.:
uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v spojení s ust. § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v platnom znení za účelom dodania stavebných údržbových prác.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie :
IBAN:
BIC:
IČO:
DIČ:
Tel.:
Fax:
e-mail :

Mesto Šaľa
Námestie Svätej Trojice 7, 927 15 Šaľa
Mgr. Jozef Belický primátor mesta
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK4811110000006627849005
UNCRSKBX
00306185
2021024049
+421/0/ 31 770 5981-4
+421/0/ 31 770 6021
mesto@sala.sk
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ pre DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC::
Tel./mobil:
Fax:
E-mail:
Zapísaný v obchodnom registri (živnostenskom registri) v ........ pod č.......
(ďalej aj ako „dodávateľ“)
(Obidvaja účastníci v ďalšom texte dohody spoločne aj ako „zmluvné strany“)
Článok II.
Úvodné ustanovenia
2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto rámcovej dohody použil postup verejného
obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 12 Smernice mesta Šaľa o verejnom
obstarávaní na uskutočnenie stavebných prác.
2.2 Rámcová dohoda určuje podmienky zadávania predmetu rámcovej dohody počas jej platnosti,
najmä čo sa týka ceny a predpokladaného množstva predmetu rámcovej dohody pod názvom:
Práce na údržbe ciest – havarijné opravy (ďalej len „stavebné práce“

Článok III.
Predmet rámcovej dohody
3.1 Predmetom rámcovej dohody je záväzok dodávateľa počas platnosti tejto rámcovej dohody a na
jej základe vyhotovených objednávok dodávať pre objednávateľa práce v rozsahu určenom
objednávateľom a záväzok objednávateľa dodané stavebné práce prevziať, ako aj ďalšie
podmienky dohodnuté touto rámcovou dohodou.
3.2 Predmetom rámcovej dohody je dodávka objednaných prác objednávateľovi, podľa špecifikácie
a ceny rámcovej dohody a to počas doby platnosti tejto dohody.

Článok IV.
Podmienky zadávania objednávok a miesto dodania
4.1 Zadávanie objednávok na základe a počas platnosti tejto rámcovej dohody sa bude realizovať
formou písomných objednávok, resp. e-mailom.
4.2 Objednávky sa budú vystavovať podľa aktuálnych potrieb objednávateľa.
4.3 Objednávky v mene objednávateľa je oprávnený vyhotovovať zodpovedný pracovník referátu
dopravy a technických činností p. Miroslav Poliček.
4.4 Lehota na dodanie stavebných prác na základe objednávok je 14 kalendárnych dní,
v mimoriadnych prípadoch do 30 kalendárnych dní od doručenia objednávky dodávateľovi.
4.5 Miestom plnenia predmetu tejto rámcovej dohody je: katastrálne územie mesta Šaľa.

Článok V.
Cena a platobné podmienky
5.1 Zmluvná cena predmetu rámcovej dohody je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu a platnú počas doby
trvania zmluvy.
5.2 Ceny uvedené v ponuke pokrývajú všetky náklady na realizáciu predmetu tejto rámcovej dohody.
5.3 Cena predmetu rámcovej dohody v rozsahu tejto dohody je stanovená v zmysle priloženého
rozpočtu – výkazu výmer vo výške: ......................................................................EUR bez DPH.
5.4 DPH 20 % : .................................................................. EUR
5.5 Celková cena s DPH: ................................................... EUR,
slovom : ............................................
5.6 Objednávateľ sa zaväzuje za uskutočnené stavebné práce zaplatiť dodávateľovi zmluvnú cenu
podľa tejto rámcovej dohody na základe faktúry vystavenej dodávateľom po uskutočnení
stavebných prác bez vád a doručení súpisu stavebných prác. Objednávateľ neposkytne
dodávateľovi žiaden preddavok na uskutočnenie stavebných prác.

5.7 Každá faktúra vystavená dodávateľom bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry
dodávateľa bude súpis vykonaných stavebných prác.
5.8 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Ak
predložená faktúra nebude vystavená v súlade s touto rámcovou dohodou, objednávateľ ju
bezodkladne vráti dodávateľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30
kalendárnych dní odo dňa jej opätovného doručenia objednávateľovi.

Článok VI.
Predpokladaný rozsah predmetu dohody
8.1 Predpokladaný rozsah stavebných prác, ktorý objednávateľ objedná od dodávateľa v súlade
s touto rámcovou dohodou a čiastkovými objednávkami je určený vo výkaze výmer.
8.2 Objednávateľ nie je povinný objednať predpokladaný rozsah stavebných prác ani vyčerpať
predpokladaný finančný objem zákazky. Celkový objednaný rozsah prác bude závisieť výlučne od
potrieb objednávateľa počas platnosti tejto rámcovej dohody.

Článok VII.
Zodpovednosť za škody a záručné podmienky
7.1 Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k stavebnej práci dňom prijatia platby na účet
dodávateľa uvedený v článku I. tejto rámcovej dohody.
7.2 Ak dodávateľ poruší povinnosti ustanovené touto rámcovou dohodou pri plnení predmetu
rámcovej dohody, má predmet rámcovej dohody vady. Za vady predmetu rámcovej dohody sa
považuje najmä nedodržanie akosti, štruktúry, oneskorenie dodania služby a iné. Ak objednávateľ
zistí takúto vadu pri preberaní prác, je v takom prípade oprávnený odmietnuť prevzatie
stavebných prác. Objednávateľ je potom oprávnený požadovať opätovné odstránenie vád,
dodávateľ je pri požiadavke na odstránenie vád povinný tieto odstrániť v súlade s čiastkovou
objednávkou do 30 kalendárnych dní.
7.3 Dodávateľ poskytne na stavebné práce záruku v zmysle všeobecne platných predpisov.

Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ je povinný:
8.1 Plniť predmet rámcovej dohody na základe čiastkovej objednávky v jednotkových cenách podľa
vysúťaženého položkovitého rozpočtu – výkazu výmer.
8.2 Dodávať stavebné práce v stave spôsobilom na užívanie, t. j. v dohodnutej kvalite, riadne a včas,
v požadovanom rozsahu na mieste určenia.
8.3 Kontaktná osoba je oprávnená odmietnuť prevzatie stavebných prác, ktoré nebudú spĺňať kritériá
podľa tejto rámcovej dohody a príslušných právnych predpisov.

8.4 Umožniť objednávateľovi pri preberaní stavebných prác skontrolovať rozsah a kvalitu prác.
8.5 Doručiť objednávateľovi po ukončení prác súpis vykonaných stavebných prác a faktúru.
Fakturovaná cena musí byť zhodná so sumou na súpise stavebných prác.
Objednávateľ je povinný:
8.6 Požadované stavebné práce objednať formou písomnej objednávky, resp. e-mailom.
8.7 Potvrdiť vykonaný rozsah prác na súpise vykonaných prác a na faktúre.

Článok IX.
Trvanie a zánik rámcovej dohody
9.1 Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2017 odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto rámcovej dohody, resp. do vyčerpania zmluvnej ceny predmetu rámcovej dohody uvedenej
v čl. V, podľa toho ktorá právna skutočnosť nastane skôr.
9.2 Zmluvné strany majú právo túto rámcovú dohodu vypovedať s výpovednou lehotou 1 mesiac,
ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej strane.
9.3 Odstúpiť od tejto rámcovej dohody môže ktorákoľvek zo zmluvných strán.
9.4 V prípade, ak dodávateľ nie je schopný dodať alebo nedodá plnenie za cenu dohodnutú podľa
tejto rámcovej dohody je objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto rámcovej dohody okamžite.
9.5 Účinky odstúpenia od tejto rámcovej dohody nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
odstupujúcej strany o odstúpení od tejto rámcovej dohody spolu s uvedením dôvodov odstúpenia
druhej zmluvnej strane.

Článok X.
Záverečné ustanovenia
10.1 Zmenu/zmeny tejto rámcovej dohody je možné vykonať len na základe súhlasu obidvoch
zmluvných strán formou písomného dodatku/dodatkov k tejto rámcovej dohode.
10.2 Ostatné právne vzťahy, výslovne touto rámcovou dohodou neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
10.3 Táto rámcová dohoda je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých
objednávateľ obdrží štyri (4) rovnopisy a dodávateľ dva (2) rovnopisy.
10.4 Táto rámcová dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke mesta Šaľa.

10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto rámcovú dohodu pred jej podpísaním prečítali, že bola
uzavretá po vzájomnej dohode, podľa slobodnej vôle, určito, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje podpisy.

Prílohy k zmluve:
1. Ocenený položkovitý rozpočet

V ......................... dňa:

.......................................
Zhotoviteľ

V Šali dňa:

......................................................
Objednávateľ
Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

