Obec Modra nad Cirochou
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou
Tel.: 057 / 779 32 42, email: ou@modranadcirochou.sk

Obec Modra nad Cirochou ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

VÝZVU NA PREDLOŽENIE PONUKY
v rámci uskutočnenia prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej
hodnoty zákazky pre potreby zadania in-house zákazky podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Štatutárny zástupca:
Sídlo organizácie:
IČO :
DIČ :
telefón :
e-mail :
web:

OBEC MODRA NAD CIROCHOU
Ing. Mgr. Ondrej Milčo - starosta obce
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé n/C
00323250
2021232763
057/779 32 42
ou@modranadcirochou.sk
www.modranadcirochou.sk

2. Predmet obstarávania:
2.1 Názov predmetu zákazky:

2.2 Kód CPV:

Rekonštrukcia chodníka na Hlavnej ulici v obci Modra
nad Cirochou

45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
45111100-9 Demolačné práce
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45233340-4 Práce spodnej stavby chodníkov

2.3 Druh zákazky:
Hlavný predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač
musí v rámci prieskumu trhu predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky
v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a jej prílohami.

3. Komplexnosť ponuky
3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie cenovej ponuky na dodávku celého
predmetu zákazky bez jeho delenia alebo variantných riešení. Ak bude súčasťou ponuky aj
variantné riešenie, tak dané riešenie a ponuka hospodárskeho subjektu nebudú zaradené
do vyhodnocovania prieskumu trhu.
4. Opis predmetu zákazky:
4.1 Hlavým predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré riešia
rekonštrukciu jestvujúceho chodníka v obci Modra nad Cirochou, na ulici Hlavnej na
parcele č. 24/2, 24/3. Rekonštrukcia sa týka výmeny obrubníkov a krytu chodníka so
spevnením podkladových poklesnutých vrstiev v dĺžke 445,80 m. Zároveň sa vyrieši aj
odvodnenie chodníka. Časť chodníka je riešená do dláždenej priekopy, niektoré časti
chodníka sú odvodnené do jestvujúcej dažďovej kanalizácie. Projekt zároveň rieši
jednotné odvodnenie do nových obrubníkových vpustí zaústených do dažďovej
kanalizácie. Účelom navrhovaného objektu je zabezpečenie bezpečnosti chodcov na ulici
Hlavnej popri ceste. Terajší stav je taký, že dláždený chodník s podkladnými vrstvami zo
štrkodrvy sa vplyvom prevádzky prepadáva. Na chodníku je veľa poklesnutých miest, čo
zamedzuje bezpečnú prevádzku chodníka. Nový kryt z jestvujúcej zámkovej dlažby sa uloží
na doplnenú, vyrovnanú a zhutnenú podkladnú vrstvu. Osadia sa nové obrubníky a nové
uličné vpuste. Zrušené odvodnenie do otvorených priekop sa nahradí novou dažďovou
kanalizáciou
4.2 Detailný opis predmetu zákazky je podrobne definovaný v Prílohe č. 3 – Technická
špecifikácia (Projektová dokumentácia). Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti
sú bližšie špecifikované a určené Prílohou č. 2 – Zadanie (Výkaz výmer).
5. Obhliadka miesta realizácie:
5.1 Zástupca hospodárskeho subjektu môže vykonať obhliadku miesta realizácie projektu,
aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Pre zástupcov hospodárskych subjektov, ktorí prejavia záujem
o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce Ing. Mgr.
Ondrej Milčo, tel.: 0915 975 660, e-mail: ou@modranadcirochou.sk.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
6.1 Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe výsledku prieskumu trhu a
bude vychádzať z najnižšieho ocenenia predmetu zákazky.
7. Cena a spôsob určenia ceny:
7.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Hospodárskym subjektom navrhovaná cenová
ponuka musí byť cenou za dodanie celého predmetu zákazky vyjadrená v EUR a uvedená

v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. Ak je hospodársky subjekt platcom DPH, navrhovanú
cenovú ponuku uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná cena vrátane DPH.
Ak hospodársky subjekt nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú v cenovej ponuke cenu
celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny v
Prílohe č. 1 tejto výzvy.
8. Podmienky financovania:
8.1 Verejný obstarávateľ plánuje predmet zákazky financovať prostredníctvom
nenávratného finančného príspevku občianskeho združenia MAS Pod Vihorlatom v rámci
Výzvy č. IROP-CLLD-V254-512-001 (Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi
rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných
infraštruktúrach).
8.2 Prieskumu trhu sa realizuje za účelom určenia predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá
bude slúžiť pre zadanie in-house zákazky podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní. Vzhľadom k tomu, že realizácia predmetu zákazky podlieha
schváleniu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky, pokiaľ nebude uzatvorená Zmluva
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným obstarávateľom
a poskytovateľom príspevku (MAS Pod Vihorlatom).
9. Lehota na predkladanie ponúk:
9.1 Termín: od 16.09.2020 do 23.9.2020 - do 15:00 hod.
10. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
10.1 Hospodárske subjekty doručia cenové ponuky elektronickou poštou na e-mailovú
adresu splnomocnenej osoby pre verejné obstarávanie: rsfconsult.mb@gmail.com alebo
osobne, poštou, či inou prepravnou službou priamo na adresu verejného obstarávateľa:
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Dlhé nad Cirochou.
10.2 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej
pošty musia byť všetky dokumenty podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené
v lehote na predkladanie ponúk. Všetky predkladané dokumenty musia byť vo formáte
pdf., v takej podobe, aby ich nebolo možné upravovať. Do predmetu e-mailu treba uviesť:
„PT – Rekonštrukcia chodníkov".
10.3 Ponuka predkladaná v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená
v uzatvorenej neprehľadnej obálke s označením „PT – Rekonštrukcia chodníkov" a na

obálke musí byť viditeľne označený odosielateľ / predkladateľ ponuky (názov, sídlo,
adresa).
10.4 Všetky dokumenty a doklady podľa bodu 11. tejto výzvy predložené v listinnej
podobe musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača a doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na
predkladanie ponúk.
11. Obsah a spracovanie ponuky:
11.1 Ponuka predložená hospodárskym subjektom musí obsahovať:
- Prílohu č. 1 - Cenová ponuka – v tejto prílohe je potrebné uviesť aj identifikačné údaje
subjektu, telefonický a e-mailový kontakt, ponuka musí byť podpísaná štatutárnym
zástupcom uchádzača.
- Prílohu č. 2 - Zadanie - Výkaz výmer – ocenené zadanie, kde je potrebné oceniť všetky
položky Výkazu výmer, jednotlivé položky sa nesmú nijako meniť ani pridávať ďalšie
položky, resp. ani akokoľvek pozmeňovať Zadanie.
12. Termín a miesto vyhodnocovania ponúk:
12.1 Termín: dňa 23.9.2020 o 16:00 hod.
12.2 Miesto: Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, okres Humenné.
13. Podmienky účasti:
13.1 Hospodársky subjekt musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (uchádzač musí
byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ splnenie tejto podmienky overí
v Obchodnom registri SR, v Živnostenskom registri SR alebo v inom príslušnom registri.
13.2 Hospodársky subjekt nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Verejný obstarávateľ
splnenie tejto podmienky overí v príslušnom registri.
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
14.1 Pre vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je dôležitá najnižšia celková cena
v EUR, vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná
uvedená cena celkom. Ponuka s najnižším ocenením predmetu zákazky bude určená ako
výsledná predpokladaná hodnota zákazky slúžiace pre zadanie in-house zákazky.

15. Kontaktná osoba pre obstarávanie:
15.1 Osoba poverená realizáciou procesu vnútorného obstarávania:
Meno, priezvisko, titul: Ing. Matúš Brečka
Tel. kontakt:
0948 013 800
Email:
rsfconsult.mb@gmail.com
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhodnocovať prieskum trhu a zrušiť ho
v prípade, ak ani jeden hospodársky subjekt nedoručí ponuku alebo ak ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám, ktoré určil verejný obstarávateľ,
alebo ak bude predložená iba jedna cenová ponuka.
16.2 Verejný obstarávateľ, ak to bude nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym
hospodárskym subjektom najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
16.3 V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek hospodársky subjekt požiadať o ich vysvetlenie priamo
u splnomocnenej osoby elektronickou poštou na adrese: rsfconsult.mb@gmail.com

V Modre nad Cirochou, dňa 16.9.2020

Ing. Matúš Brečka
splnomocnená osoba
pre vnútorné obstarávanie

Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zadanie - Výkaz výmer
Príloha č. 3: Technická správa (projektová dokumentácia)

Ing. Mgr. Ondrej Milčo
starosta obce

