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

V Sabinove dňa 16.8.2021

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 realizáciu stavebných prác na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Polopodzemné kontajnerové stanovištia a uzamykateľný prístrešok
kontajnerov“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) „ZVO“
Mesto Sabinov, Mestký úrad,
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
Štatutárny zástupca: Ing. Michal Repaský
IČO:00327735
DIČ:2020711726
2. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe stanovíšť pre
polopodzemné kontajnery (molok domino) na opad a jedného objektu uzymakateľného stojiska
odpadkových boxov pri bytových domoch v meste Sabinov. Nové stojiská polopodzemných
kontajenrov nahradia jestvujúce stojiská 1100 l zberných nádob v danej lokalite. Presný rozsah
a obsah prác je špecifikovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu
tejto výzvy.
Súťažné podklady:
Projektová dokumentácia, výkaz výmer, návrh zmluvy o dielo, návrh uchádzača na plnenie kritéria
Vám budú zaslané elektronickou formou na vyžiadanie (kontakt na vyžiadanie súťažných
podkladov: msu@sabinov.sk, marek.gres@sabinov.sk).
3. Miesto realizácie: Miesta navrhovaných stojísk polopodzemných kontajnerov sa nachádzajú
v meste Sabinov. Objekt stojiska SO 01, SO 02, SO 03 sú navrhnuté na ulici Komenského. Objekt

stojiska SO 04 je navrhnutý na ulici 17. novembra. Objekt stojiska SO 05 je navrhnutý na ulici
Matice Slovenskej. Objekt stojiska SO 07 je navrhnutý na Puškinovej ulici.
Objekt jedného uzamykateľného prístrešku SO 06 je navrhnutý navrhnutý na Ul. Murgašovej.
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: Pred začatím výkopových prác je potrebne zabezpečiť presné
vytýčenie všetkých inžinierskych sietí a vedení aj tých, ktoré nie sú zakreslené v projektovej
dokumentácii ak daným územím prechádzajú, aby nedošlo počas výstavby k ich porušeniu. Zemné
práce a výkopy realizovať v zmysle platnej STN 73 3050 „Zemné práce“. Výkop sa prevedie podľa
osadenia stavby do terénu. Prípadné výkopové práce v ochrannom pásme inžinierskych sietí musia
byť vykonávané ručne. Prípadné prekládky jestvujúcich inžinierskych sietí možno realizovať iba
organizáciami k tomu oprávnenými, so súhlasom majiteľov a správcov sietí, v dohodnutých
termínoch.
V prípade nevyhnutnej potreby si uchádzač na vlastné náklady spracuje projekt dočasného
dopravného značenia počas výstavby a požiada príslušný cestný správny orgán o povolenie na
zvláštne užívanie komunikácie, uzávierku miestnej komunikácie a určenie dočasného dopravného
značenia. Podrobný popis prác je uvedený v projektovej dokumentácii.
7. Termín dodania predmetu zákazky: Zákazka bude zrealizovaná v rozsahu schválených
finančných prostriedkov (vybrané ucelené stavebné objekty) najneskôr do 15.12.2021.
Zostávajúce stavebné objekty budú realizované po schválení finančných prsotriedkov v priebehu
roku 2022.
8. Typ zákazky: stavebné práce
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 159 855,25 € bez DPH
10. 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.
11. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so
žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu predpokaldanú hodnotu
zákazky.
12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo pre rok 2021 len na časť
zákazky (na vybrané ucelené stavebné objekty) a to v závislosti od výšky finančných
prostriedkov verejného obstarávateĺa schválených pre rok 2021.
13. 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. Oprávnením uskutočňovať požadované stavebné práce.
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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.
14. Spôsob predloženia ponuky: Ponuku je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi osobne na
podateľni mestského úradu v Sabinove, alebo poštou na adresu: Mesto Sabinov, Mestský úrad,
Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 24.8.2021
do 15.30 hod. v uzatvorenej obálke s označením: „Súťaž – polopodzemné kontajnery 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 účasti.
15. Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 24.8.2021 do 15.30 hod
16. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov od predloženia cenovej ponuky.
17. Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Marek Greš, marek.gres@sabinov.sk,
051/4880432.

Ing. Stanislav Ondirko
vedúci oddelenia
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