
Výzva na predloženie cenovej ponuky 
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby

v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 

1. Identifikácia  verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Smižany
       IČO: 00691721

Štatutár: Ing. Michal Kotrady, starosta obce
Kontaktná osoba:  Ing. Edita Baginová
Sídlo:  Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany                                    
Telefón:  053/44314 83    Fax: 053/44311 32
Elektronická pošta: vystavba@smizany.sk

2. Názov predmetu zákazky:
      IBV Panský kruh Smižany – SO 05 Rozvody VN a NN a trafostanica – I. etapa

3. Opis predmetu zákazky:
      Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a pre  
      realizáciu stavby, vrátane podrobného výkazu výmer a orientačného položkovitého 
      rozpočtu, stanoviska technickej inšpekcie a výkonu autorského dozoru na uvedenú 
      stavbu. Na uvedenú lokalitu bol spracovaný a je platný Územný plán zóny a následne
      vydané rozhodnutie o umiestnení stavieb. V rámci I. etapy sa jedná o zabezpečenie 
      zásobovania elektrickou energiou  142 rodinných domov, 7 bytových domov a 2 objekty 
      občianskej vybavenosti. Verejný obstarávateľ bude požadovať pri vypracovaní 
      projektovej dokumentácie rozdelenie stavby na etapy podľa upresnenia po podpise 
      zmluvy o dielo. Podrobnejšie informácie sú zrejmé z dokumentácie Územného plánu 
      zóny a stanoviska správcu siete. Tieto doklady budú poskytnuté záujemcom, ktorí 
      v stanovenom termíne požiadajú o účasť v súťaži.  

4. Miesto plnenia predmetu zákazky:
      Obec Smižany

   
5.  Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:

     Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý predmet zákazky. 

6.   Možnosť predloženia variantných riešení:

Nie je možné použiť variantné riešenie.

7.   Trvanie zmluvy alebo lehota na dokončenie predmetu obstarávania:
       
      Odovzdanie projektovej dokumentácie: 30. 4. 2013

8.   Žiadosť o účasť v súťaži a poskytovanie podkladov:

Účasť v súťaži je podmienená zaslaním písomnej žiadosti  záujemcu o účasť,   ktorú je 
potrebné  doručiť  najneskôr  do  21.  1.  2013  do  15,00  hod.  na  adresu  verejného 
obstarávateľa, pričom za doručenú sa považuje žiadosť predložená v tomto termíne do 
podateľne  verejného  obstarávateľa.  Všetkým  uchádzačom,  ktorí  požiadajú  o účasť 
v súťaži budú do 3 prac. dní zaslané podklady ku spracovaniu projektovej dokumentácie. 



9.   Hlavné podmienky financovania: 

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce. Finančné plnenie zmluvnej ceny
sa bude realizovať v EUR, pričom lehota splatnosti faktúr bude minimálne 30 dní. 

10. Podmienky účasti záujemcov : 

Doklady splňujúce podmienky účasti v tomto rozsahu: 
a) žiadosť o účasť v súťaži
b) podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. doklad  o oprávnení podnikať 

nie starší ako tri mesiace ( originál, alebo overená fotokópia výpisu z obchodného 
registra,  živnostenského  listu,  alebo  dokladu  o zapísaní  do  zoznamu 
v profesijnom zozname, vedený profesijnou organizáciou)

c) podľa  §  27  ods.  1  písm.  b)  poistenie  zodpovednosti  za  škodu spôsobenú pri 
výkone povolania na celé obdobie plnenia predmetu zákazky v minimálnej výške 
10 000,-  Eur  potvrdením  o uzatvorenom  poistení  –  originálom  dokladu,  alebo 
úradne overenou kópiou, nie staršou ak tri mesiace

d) podľa § 28 ods. 1 písm. g) doklad o odbornej spôsobilosti osôb zodpovedných za 
plnenie  zmluvy  v odbore  inžinierske  stavby,  vydaný  na  základe  osobitného 
predpisu  –  zákona  č.  138/1992  Z.z.  o autorizovaných  architektoch 
a autorizovaných  stavebných  inžinieroch  v platnom  znení.  Doklad  o odbornej 
spôsobilosti bude opatrený originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom príslušnej 
odborne spôsobilej osoby

e) podľa § 28 ods. 1písm. a) zoznam poskytnutých služieb obdobného charakteru za 
predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov

11. Ohliadka miesta dodania predmetu zákazky
      Ohliadku miesta predmetu zákazky môže záujemca vykonať sám kedykoľvek. Výdavky 

spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.

12. Obsah ponuky a forma ponuky
      12.1  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v tomto poradí:

12.1.1 návrh na plnenie jednotlivých kritérií
12.1.2 identifikačné údaje uchádzača
12.1.3 Čestné  vyhlásenia  uchádzača,  podpísané  uchádzačom,  resp.  osobou, 

oprávnenou konať za uchádzača, že:

12.1.3.1 súhlasí s podmienkami súťaže určenými verejným obstarávateľom, 
12.1.3.2 potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov, 

12.1.3.3 bezplatne  odstráni  vady  projektu  a doplní  požiadavky  dotknutých 
orgánov podľa ich vyjadrení a stanovísk,

12.1.3.4  v ním  navrhovanej  cene  zohľadnil  všetky  predvídateľné  neistoty 
v požadovanom rozsahu služby,

12.1.3.5 sa bude zúčastňovať všetkých rokovaní, o ktoré ho požiada verejný 
obstarávateľ  a pod.,  pričom náklady  s tým spojené  budú súčasťou 
ceny v ponuke,

12.1.3.6 nepoužije  výsledky  dokumentácie  bez  súhlasu  verejného 
obstarávateľa na iné účely ako tie, ktoré sú určené v zmluve.  

12.1.4.   potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých záujemca preukazuje 
              splnenie podmienok účasti v súťaži.



12.1.5    špecifikáciu ceny v nasledovnom členení:
- projektová dokumentácia pre SP
- projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
- rozpočet stavby s výkazom výmer
- autorský dozor
- poplatok za stanovisko technickej inšpekcie

12.1.6    návrh zmluvy o dielo
12.2  Ponuka musí byť zviazaná a strany musia byť očíslované. Požadované doklady 
         a dokumenty podľa bodu 13.1 musia byť uvedené v obsahu ponuky s uvedením
         čísla strany.

13.  Mena a ceny uvádzané v ponuke
 13.1  Uchádzačom  navrhovaná  zmluvná  cena  za  dodanie  požadovaného  predmetu 

zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách. Cena za predmet zákazky 
musí  byť  stanovená  podľa  zákona  NR  SR  č.18/1996  Z.  z.  o cenách  v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

       13.2  Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet 
zákazky, vyčíslená za jednotlivé stupne dokumentácie v eurách s DPH  a bude 
uvedená v návrhu    na plnenie kritéria a v návrhu zmluvy o dielo. 

       13.3   Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie v zložení:

                  13.3.1  navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
13.3.2  sadzba DPH a výška DPH,

                  13.3.3  navrhovaná zmluvná cena v EUR  vrátane DPH.

 13.4  Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. 
Skutočnosť, že nie je platiteľom  DPH, uvedie v ponuke.

14.  Vyhotovenie ponuky
        14.1  Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. 

        14.2 Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve, musia byť 
v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto dokladov 
alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.

15.  Náklady na ponuku
15.1  Všetky  náklady  a  výdavky  spojené  s prípravou  a predložením  ponuky  znáša 

uchádzač  bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na 
výsledok verejného obstarávania.

 16.  Lehota na predkladanie ponúk

     28. januára 2013 do 13,00 hod.
 
  Adresa, na ktorú majú byť ponuky doručené:
  Obec Smižany, Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany

Obal ponuky musí obsahovať: 



    - adresu verejného obstarávateľa
    - adresu uchádzača ( obchodné meno a sídlo)

        
          - označenie heslom: Súťaž – Vypracovanie  PD „IBV Panský kruh Smižany – SO 05 
                                        Rozvody VN, NN a trafostanica – I. etapa“ - NEOTVÁRAŤ! 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie ponúk, alebo 
osobne do podateľne verejného obstarávateľa, pričom za deň doručenia sa považuje 
deň doručenia obstarávateľovi.

   Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku a v euro mene.

17.  Otváranie ponúk

        28. januára 2013 o 15,00 hod. v rokovacej miestnosti Radnice v Smižanoch, Nám. M. 
Pajdušáka č. 50, Smižany

 18.  Kritéria na hodnotenie ponúk:

  Verejný   obstarávateľ  stanovil  pre  výber  dodávateľa  predmetu  zákazky  ukazovateľ 
ekonomicky  najvýhodnejšej  ponuky  ktorým  je  najnižšia  navrhovaná  cena vrátane 
DPH za celý predmet zákazky. 

   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, pre prípad neobvykle stanovenej nízkej, 
   respektíve vysokej ceny, o jej vysvetlenie a rozklad.

 19.  Uzavretie zmluvy:

        Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom v termíne do  16 dní 
        od  doručenia oznámenia o výsledku verejného obstarávania.  
        Návrh zmluvy o     dielo predloží uchádzač súčasne s     cenovou ponukou, pričom každý list   

návrhu zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača. 
  
  20. Ďalšie informácie obstarávateľa:
      
        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk 
        v prípade, že všetky ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.

               
      

                                                                                                                        

                                                                                                             Ing. Michal   K o t r a d y
starosta obce
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