Mesto SABINOV
Mestský úrad Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov
________________________________________________________________

V Sabinove dňa 26.4.2021
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Mesto Sabinov, Mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiada o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky:

„Výmena asfaltového krytu chodníkov – Ul. Bernolákova,
Ul. Murgašova“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) „ZVO“
Mesto Sabinov
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Repaský
IČO:00327735
DIČ:2020711726
Tel.: 051/4880432
2. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je rekošntrukcia chodníkov v meste Sabinov,
pozostávajúca z odstránenia pôvodného asfaltového krytu (z liateho asfaltu) a pokládky nového
asfalto betónového krytu AC 8 O. Asfaltovú zmes – betón asfaltový AC požadujeme zrealizovať
v zmysle STN 73 6121. Pokládla asfaltového krytu musí byť bezpodmienečne realizovaná strojne
– malým finišérom!
3. Miesto realizácie: Predmet zákazky sa týka chodníkov na Ul. Bernolákovej okolo cesty I/68
(oproti OC Kaufland, smerom ku SOŠ) a chodníkov na Ul. Murgašovej (od hotela Torysa okolo
občianskej vybavenosti „Zelený strom“). Grafické vyznačenie chodníkov sa nachádza v prílohe
tejto výzvy. Presný rozsah a obsah prác je špecifikovaný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu
tejto výzvy. Projektová dokumentácia na predmet zákazky nie je spracovaná.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
5. Miestna obhliadka: Obhliadka miesta realizácie a predmetu zákazky je možná. Termín
obhliadky je potrebné dohodnúť vopred na tel. č.: 051/4880 432, mobil: 0907/678319.
6. Podrobný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je čiastočná rekošntrukcia chodníkov
v meste Sabinov, pozostávajúca z: odstránenia podkaldu asflatového (liaty asfalt), ručného
očitenia povrchu zametaním, odovzom sutiny a vybúraných hmôt a ich uloženia na skládku,
vyrovnania povrchu asfaltovým betónom, postrekom asfaltovým spojovacím, pokládky
asflatového bytónu AC 8 O z nemodifik. asfaltu tr. II, hrúbky po zhutnení 50 mm. Pokládka

asfaltobetónu musí byť realizovaná výhradne strojovo – malým finišérom. Presný rozsah a obsah
prác je špecifikovaný výkazom výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. Projektová dokumentácia
na predmet zákazky nie je spracovaná. V prípade neyhnutnej potreby si uchádzač na vlastné
náklady spracuje projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby, odsúhlasí ho na KDI
v Prešove, požiada príslušný cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie miestnej
komunikácie, uzávierku miestnej komunikácie a určenie dočasného dopravného značenia.
7. Miesto realizácie predmetu zákazky: Ul. Bernolákova okolo cesty I/68 (oproti OC Kaufland,
smerom ku SOŠ) a Ul. Murgašova (od hotela Torysa okolo občianskej vybavenosti „Zelený
strom“). Grafické vyznačenie chodníkov sa nachádza v prílohe tejto výzvy.
8. Termín dodania predmetu zákazky: Zákazka musí byť ukončená a odovzdaná najneskôr do 2.
mesiacov od podpisu zmluvy o dielo. Samotná realizácia prác na ucelenom úseku chodníka
nesmie presiahnuť lehotu 2 týždne.
9. Typ zákazky: stavebné práce
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 35 510,53 € bez DPH
11. Financovanie predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
mesta Sabinov.
12. Spôsob určenia ceny: Cena musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách ako
cena maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. V cene za zhotovenie diela budú
zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa stavby spojené s realizáciou stavby, t. j. aj vedľajšie
rozpočtové náklady zhotoviteľa na zariadenie staveniska, dopravu, poplatky za uloženie
stavebných odpadov na skládku, poplatky za zvláštne užívanie komunikácií a iné.
13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so
žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu finančné prostriedky
verejného osbtarávateľa na to určené.
14. Podmienky účasti: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f)
zákona a nesmie u neho existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
Ustanovenie § 11 tým nie je dotknuté.
Uchádzač preukazuje dané podmienky týmito dokladmi:
1. Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho dokladu
o oprávnení uskutočňovať požadované práce.
2. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
3. Uchádzač je povinný predložiť čestné vyhlásenie, že nie je v konflikte záujmov podľa §23
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
Poznámka:
1. Ak je uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov doklady podľa bodu 1. a 2.
nepredkladá, v ponuke uvedie iba svoje IČO.
2. Ak uchádzač podniká na základe zápisu v obchodnom alebo živnostenskom registri SR doklady
podľa bodu 1. nepredkladá, verejný obstarávateľ ich overí cez portál OverSi.gov.sk, v ponuke
uvedie iba svoje IČO.
15. Spôsob predloženia ponuky: Ponuku je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne na
podateľni mestského úradu v Sabinove, alebo poštou na adresu: Mesto Sabinov, Mestský úrad,
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Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do
4.5.2021 do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Súťaž – rekošntrukcia chodníkov NEOTVÁRAŤ“.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Ocenený Výkaz výmer (príloha č. 1)
b. Návrh zmluvy o dielo v jednom originálnom vyhotovení s pečiatkou a podpisom
štatutárneho zástupcu uchádzača na znak súhlasu s podmienkami tejto výzvy
a podmienkami návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 2)
c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, ktorá musí obsahovať
nasledujúce identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá. (príloha č. 3)
d. Doklady, ktorými uchádzač zdokladuje splnenie podmienok účsati.
16. Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 4.5.2021 do 15.00 hod
17. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov od predloženia cenovej ponuky.
18. Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Marek Greš,
marek.gres@sabinov.sk, 051/4880432. Súťažné podklady Vám budú dorúčené na vyžiadanie.

Ing. Stanislav Ondirko
vedúci oddelenia
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