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Výzva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu zákazky: "SKATEPARK Sabinov, I. etapa"
Mesto Sabinov, Mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej
ponuky na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu:

„SKATEPARK Sabinov, I. etapa“
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácií 1. etapy SKATEPARKU, pozostávajúcej
z vybudovania spevnenej betónovej plochy o rozmeroch 10 m x 33,5 m, vybudovanie skokov a „pump
tracku“ zo zeminy a vybudovanie drevených prvkov. Presný obsah a rozsah prác je zrejmý z projektovej
dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Súťažné podklady
Projektová dokumentácia, výkaz výmer a návrh zmluvy o dielo Vám budú zaslané elektronickou formou
na vyžiadanie (kontakt e-mail: msu@sabinov.sk, tel.: 051/4880432).
Miestna obhliadka:
Obhliadka miesta a predmetu zákazky je potrebná. Termín obhliadky je možné dohodnúť na tel. č.:
051/4880432.
Predpokladaná hodnota zákazky:
21 000 € bez DPH
Termín realizácie predmetu zákazky:
Predmet zákazky požadujeme zrealizovať do 1 mesiaca od odovzdania a prevzatia staveniska.
Určenie bežnej dostupnosti:
Stavebné práce nie bežne dostupné na trhu.
Postup zadávania zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní.
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Podmienky účasti:
1. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce.
2. Uchádzač musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísaný návrh zmluvy o dielo, ktorej
koncept je súčasťou tejto výzvy. Návrh zmluvy o dielo uchádzača musí zachovať všetky
podmienky a stanovenú štruktúru. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s výzvou na
predloženie cenovej ponuky, so súťažnými podkladmi, ako aj s ponukou predloženou úspešným
uchádzačom.
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, náklady na osadenie dočasného dopravného značenia a iné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym
uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v ponukách presiahnu náklady na to vyčlenené v rozpočte
mesta Sabinov.
Celkovú cenu za realizáciu diela je potrebné uviesť v Eurách ako:
- Cenu bez DPH,
- DPH 20%
- Cenu vrátane DPH.
Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do 19.9.2018 do 16,30 h.
v uzatvorenej obálke s označením: „Súťaž – Skatepark – NEOTVÁRAŤ“, na adresu verejného
obstarávateľa: Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.
Špecifikácia ceny t.j. položkovitý rozpočet musí byť súčasťou ponuky.
Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu
cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným uchádzačom uzavrie
zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Ostatným uchádzačom oznámi že v procese zadávania zákazky
neuspeli.
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk:
Uplynie dňom 1.11.2018
S pozdravom

Ing. Peter Tuleja
Vedúci oddelenia výstavby
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