Výzva na predkladanie ponúk
Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Základné informácie:
1. Predmet zákazky:
Výkon činností občasného stavebného dozoru podľa vypracovaného projektu pre realizáciu
stavby a podmienok vydaného stavebného povolenia na stavbu “ Cesty s výhľadom na
Tatry, zlepšenie cestnej infraštruktúry mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko“.
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Mesto Tvrdošín
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00314901
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Slovensko
Kontaktné miesto:
Mesto Tvrdošín, Mestský úrad, Trojičné námestie 185/2, 027 44Tvrdošín
Kontaktná osoba:
p. Jana Urbanová, oddelenie výstavby
Telefón: +421 435309023
Fax: +421 435322107
Email: jana.urbanova@tvrdosin.sk
Internetová adresa: http://www.tvrdosin.sk
Mesto Tvrdošín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
3. Opis predmetu zákazky
Stavebný dozor bude vykonávaný priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prác bude
uskutočňované minimálne 1x týždenne, prípadne podľa dohody účastníkov zmluvy a na
základe potreby prebiehajúcej stavby. Pri výkone činností stavebný dozor je povinný,
dodržiavať stavebný zákon a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy,
prípadne iné dojednania dohodnuté zmluvou, a ďalej sa bude riadiť dohodami zmluvných
strán uskutočnených na štatutárnej úrovni účastníkov zmluvy a vyjadreniami
verejnoprávnych orgánov a organizácií ku stavbe.
4. Predpokladaná cena predmetu zákazky
1 101 919,82 EUR bez DPH
Cena predmetu zákazky je uvedená na základe orientačného ocenenia položiek podľa
výkazu výmer vypracovaného projektu stavby.
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V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
požadovaného predmetu zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
6. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do:
28. 01. 2014 do 10:00 hod.
7. Spôsob predloženia ponuky
Elektronickou poštou na adresu:
jana.urbanova@tvrdosin.sk
8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača
Obchodný názov uchádzača:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. ú.
Právna subjektivita:
E-mail:
Mobil:
Telefón:
Fax:
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky vo
formáte .pdf.
c) Výpis zo Živnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO) vo formáte
.pdf.
d) Osvedčení SKSI o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebného dozoru pre
odborné zameranie: Inžinierske stavby/Dopravné stavby vo formáte .pdf.
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9. Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH
za dodanie požadovaného predmetu zákazky.
11. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
12. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane
DPH na celý predmet zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví
úmerou podľa nasledovného vzorca:

Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x

100

(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.
Výsledok zverejní v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle.
http://www.tvrdosin.sk/index.php/mestsky-urad/verejne-obstaravanie

13. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie Mandátnu
zmluvu podľa § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov s úspešným uchádzačom, Na jej uzavretie bude úspešný uchádzač
vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne
uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim
uchádzačom v zostupnom poradí.

14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
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Operačný program cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika
2007-2013.
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
V Tvrdošíne 22. 01. 2013
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