
 

E-mail: pokrivcak@hranicne.sk

 
Sp. zn.: 83/2013    
 
 
 
      
Vec: Výzva na predloženie ponuky zákazky na 

zhotovenie stavebného diela (
        „ Protipovod ňové úpravy v obci Hrani

potoka Eliašovka - úsek 2 
____________________________________________________________________
 
 Obec Hraničné, ako verejný obstarávate
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o
zákazky na uskutočnenie stavebných prác 
stavebného diela): “ Protipovod
oporná stena potoka Eliašovka 
o verejnom obstarávaní, týmt
(potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
 
1. Identifikácia verejného obstarávate

Verejný obstarávate ľ v zmysle § 6 ods.1 písm.b) zákona o
Obec Hrani čné, Hrani č
okr. Stará Ľubov ňa 
štatutárny zástupca: Mg. Miroslav Pokriv
IČO: 00329894, DIČ: 2020698526, I
Tel.: +421 524395112 
E-mail: pokrivcak@hranicne.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Stará 

 
2. Predmet obstarávania:

predmetom obstarávania je výber zhotovite
úpravy v obci Hrani čné 
úsek 2 - Sektor C“. 
 

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstaráv ania: 
 
4. Podrobný opis predmetu zá

brežná oporná stena potoka Eliašovka 
 Objekt je rozdelený do 7 sektorov (A

ktoré sú vytvorene na základe priestorového 
prac. Sektory A, C, D, E, G tvorí 
Bude realizovane zosilnenie oporného muru 
železobetónovým múrom a železobetónovou základovou pä
múrov všetkých sektorov obsypane ochranným valom z l

 
 Podrobný opis  predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer na ocenenie

a výkresovej časti, ktoré sú sú
 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  
 
6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: 

projektovej dokumentácie

 Obec Hrani čné  
Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom

Tel.: +421 524395112,  
pokrivcak@hranicne.sk, Internetová stránka: www.hranicne.sk

 

      Hrani

   
Výzva na predloženie ponuky zákazky na uskuto čnenie stavebných prác 
zhotovenie stavebného diela ( výber zhotovite ľa stavebného diela

ové úpravy v obci Hrani čné -  SO - 03 - Ľavobrežná oporná stena 
úsek 2 - Sektor C“  

____________________________________________________________________

, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods.1 písm.b) zákona 
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie 
nie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela (

Protipovod ňové úpravy v obci Hrani čné -  SO -
oporná stena potoka Eliašovka - úsek 2 - Sektor C“ v zmysle § 9 ods.9 zákona 

týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov 
(potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

Identifikácia verejného obstarávate ľa: 
ľ v zmysle § 6 ods.1 písm.b) zákona o  verejnom obstarávaní: 

né, Hrani čné č.91, 065 22 Hrani čné, pošta Mníšek nad Popradom, 

Mg. Miroslav Pokrivčák, starosta obce 
2020698526, IČ pre daň: neplatca DPH 

pokrivcak@hranicne.sk, Internetová stránka: www.hranicne.sk
VÚB a.s., pob. Stará Ľubovňa, Č.ú.: 16322602/0200

Predmet obstarávania:  
predmetom obstarávania je výber zhotoviteľa stavebného diela 

čné -  SO - 03 - Ľavobrežná oporná stena potoka Eliašovka 

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstaráv ania: Zmluva o

Podrobný opis predmetu zá kazky (predmetu obstarávania): 
brežná oporná stena potoka Eliašovka – úsek 2:  
Objekt je rozdelený do 7 sektorov (A-G) (predmetom obstarávania je len sektor C),
ktoré sú vytvorene na základe priestorového  rozloženia a rozsahu rekonštruk
prac. Sektory A, C, D, E, G tvorí kamenný oporný múr, ktorý je potrebne rekonštruova
Bude realizovane zosilnenie oporného muru – chrbát a päta múru sa spevní 
železobetónovým múrom a železobetónovou základovou päťkou. Nakoniec budú paty 
múrov všetkých sektorov obsypane ochranným valom z lomového kame

predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer na ocenenie
, ktoré sú súčasťou výzvy. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  29 904,62 € bez DPH.  

termín dodania predmetu zákazky: k.ú. obce Hrani
rojektovej dokumentácie (celkovú situáciu a výkres D.3-02, ktorý zasielame v

né 91, 065 22 Mníšek nad Popradom 

, Internetová stránka: www.hranicne.sk 

Hraničné, 16.10.2013 

nenie stavebných prác -  
a stavebného diela ):  

Ľavobrežná oporná stena 

____________________________________________________________________ 

zmysle § 6 ods.1 písm.b) zákona č. 
doplnení niektorých zákonov v znení 

verejnom obstarávaní“) na verejné obstarávanie 
zhotovenie stavebného diela (výber zhotoviteľa 

- 03 - Ľavobrežná 
v zmysle § 9 ods.9 zákona 

 stavebných prác 
(potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky. 

verejnom obstarávaní:  
né, pošta Mníšek nad Popradom, 

, Internetová stránka: www.hranicne.sk 
.ú.: 16322602/0200 

a stavebného diela „Protipovod ňové 
avobrežná oporná stena potoka Eliašovka - 

Zmluva o dielo.  

kazky (predmetu obstarávania): SO – 03 – Ľavo 

(predmetom obstarávania je len sektor C),  
rozloženia a rozsahu rekonštrukčných 

kamenný oporný múr, ktorý je potrebne rekonštruovať. 
chrbát a päta múru sa spevní 

ťkou. Nakoniec budú paty 
omového kameňa.  

predmetu zákazky je uvedený vo výkaze výmer na ocenenie 

Hraničné, v zmysle 
02, ktorý zasielame v prílohe). 



 

E-mail: pokrivcak@hranicne.sk

 
 
7. Lehoty na dodanie alebo dokon

• začiatok prác – do pracovných 3 dní od odovzdania staveniska 
• ukončenie práce 

 
8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: 
 
9. Financovanie predmetu zákazky: 

dotácie, resp. iné prostriedky poskytnuté 
 
10. Lehota na predloženie ponuky: 
 
11. Miesto predloženia ponuky: 

adresa je uvedená v bode
 
12. Spôsob predloženia ponuky: 

odporúčame uchádzačom vopred kontaktova
obce, kontakt je uvedený v

 
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich upl atnen

ponúk: kritériá na vyhodnotenie ponúk: 
DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 
Najnižšia ponuková cena spolu v
uchádzačov, ktorí neboli vy

 
14. Pokyny na zostavenie ponuky: 

- na celý predmet zákazky v originálnom vyhotovení alebo úradne osved
pokiaľ nie je v texte súť
1 (jednom) vyhotovení;

- v písomnej (listinnej) forme;
- v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v 

územia SR alebo ČR musia ponuku predloži
byť preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v 
preklad v štátnom jazyku;

- poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk;
- rozdelenie predmetu zákazky na 
- s označením „súťaž 
 

 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje
a)  Identifika čné údaje uchádza

pre daň, telefón, fax, e
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka 
predloženia. 

b) Návrh uchádza ča na plnenie kritéria 
DPH a s DPH v €, resp. kone
výmer. Uchádzač vo výkaze výmer na ocenenie vyplní v
identifikačné údaje, IČ
vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné 
miesta a vždy cenou vyššou ako 0,00 

c) Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva
alebo poskytova ť službu.
u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. 

 Obec Hrani čné  
Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom

Tel.: +421 524395112,  
pokrivcak@hranicne.sk, Internetová stránka: www.hranicne.sk

 

Lehoty na dodanie alebo dokon čenie predmet u zákazky alebo trvanie zmluvy: 
do pracovných 3 dní od odovzdania staveniska 

enie práce – najneskôr do 2 mesiacov od odovzdania staveniska

výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú sú

Financovanie predmetu zákazky: finančné prostriedky verejného obstarávate
dotácie, resp. iné prostriedky poskytnuté verejnému obstarávateľovi.

Lehota na predloženie ponuky: 27.11.2013 do 11.00 hod. 

Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu verejného obstarávate
adresa je uvedená v bode 1. tejto výzvy. 

Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne. Pri osobnom doru
čom vopred kontaktovať verejného obstarávate

obce, kontakt je uvedený v bode 1. tejto výzvy. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich upl atnen ia a spôsob hodnotenia 
kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena, t.j. ponuková cena v 

čná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 
Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní s ponukovými cenami všetkých 

ov, ktorí neboli vylúčení, bude podkladom pre určenie úspešného uchádza

Pokyny na zostavenie ponuky:  
na celý predmet zákazky v originálnom vyhotovení alebo úradne osved

 nie je v texte súťažných podkladov uvedené inak, že postač
nom) vyhotovení; 

v písomnej (listinnej) forme; 
v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzač

ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a sú
 preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci je 

preklad v štátnom jazyku; 
poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk; 
rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje;  

ťaž - NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „Hraničné 

ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje
né údaje uchádza ča (obchodné meno a sídlo uchádzač

, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá 

ča na plnenie kritéria - ponuková cena spolu bez DPH, sadzba 
€, resp. konečná cena na celý predmet zákazky –
č vo výkaze výmer na ocenenie vyplní v krycom l

né údaje, IČO, DIČ, spracoval a dátum, v samotnom výkaze 
vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné 

vždy cenou vyššou ako 0,00 €.  
Fotokópia dokladu o oprávnení dodáva ť tovar, us kuto čňovať

ť službu.  U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, 
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.  

né 91, 065 22 Mníšek nad Popradom 

, Internetová stránka: www.hranicne.sk 

u zákazky alebo trvanie zmluvy:  
do pracovných 3 dní od odovzdania staveniska  

odovzdania staveniska.   

bez úhrady sú súčasťou výzvy. 

né prostriedky verejného obstarávateľa, resp. 
. 

na adresu verejného obstarávateľa, 

osobnom doručení 
 verejného obstarávateľa – starostu 

ia a spôsob hodnotenia 
, t.j. ponuková cena v € vrátane 

ná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu = 100%. 
ponukovými cenami všetkých 

enie úspešného uchádzača. 

na celý predmet zákazky v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčenej kópii, 
ažných podkladov uvedené inak, že postačuje fotokópia - v 

eskom jazyku. Uchádzači so sídlom mimo 
 v pôvodnom jazyku a súčasne musí 

jej obsahu, rozhodujúci je 

Hraničné – sektor C“  

ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje :  
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ 

mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s 
predkladá – odporúčanie 

ponuková cena spolu bez DPH, sadzba 
– príloha č.1: výkaz 
krycom liste svoje 

samotnom výkaze – výmer 
vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné 

čňovať stavebné práce 
obchodného registra, 



 

E-mail: pokrivcak@hranicne.sk

 
 
15. Otváranie ponúk:  27.11.2013

v bode 1. tejto výzvy. 
 
16. Postup pri otváraní ponúk:

všetkým  uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a
štatutárnym zástupcom uchádza
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo 
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o 
oprávnení podnikať; poverený zástupca uchádza
zastupovanie. 

 
17. Leho ta viazanosti ponúk
 
18. Osoby ur čené pre styk so záujemcami a

uvedený v bode 1. tejto výzvy.
 
19. Ďalšie informácie verejného obstarávate
 Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. 

Od úspešného uchádzač
Návrh Zmluvy o dielo môže uchádza

 
 S úctou        
     

 
Prílohy :  

- Príloha č.1 – vzor návrhu na plnenie kritérií  
- Príloha č.2 – výkresová 

 Obec Hrani čné  
Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom

Tel.: +421 524395112,  
pokrivcak@hranicne.sk, Internetová stránka: www.hranicne.sk

 

.11.2013 o 14.00 hod v kancelárii p. starostu, 

Postup pri otváraní ponúk:  Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk 
čom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a

zástupcom uchádzača alebo ním písomne poverenej osobe. Uchádza
(fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádza
osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o 

ť; poverený zástupca uchádzača predloží splnomocnenie na 

ta viazanosti ponúk : 31.12.2013. 

ené pre styk so záujemcami a  uchádza čmi: starosta obce, kontakt je 
uvedený v bode 1. tejto výzvy. 

alšie informácie verejného obstarávate ľa:  
ľ neposkytne žiaden preddavok.  

uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať Návrh Zmluvy o
dielo môže uchádzač predložiť aj v ponuke. 

 
 
 

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

Mgr. Miroslav Pokrivč
starosta obce 

vzor návrhu na plnenie kritérií  - výkaz výmer na ocenenie (CD) 
výkresová časť – celková situácia a pôdorys SO 03 (D.3

né 91, 065 22 Mníšek nad Popradom 

, Internetová stránka: www.hranicne.sk 

 adresa je uvedená 

č ť na otváraní ponúk 
om, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to 

a alebo ním písomne poverenej osobe. Uchádzač 
len štatutárneho orgánu uchádzača (právnická 

osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti a kópiou dokladu o 
a predloží splnomocnenie na 

starosta obce, kontakt je 

ť Návrh Zmluvy o dielo. 

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

Pokrivčák 

výkaz výmer na ocenenie (CD)  
pôdorys SO 03 (D.3-02) 


