Výzva na predloženie ponuky k zákazke podľa § 117

Obec Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky č. 1 IČO: 00611298, Vás vyzýva v zmysle
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodanie
stavebných prác.
Postup zadávania zákazky:
Zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Názov zákazky:
„Oprava oplotenia cintorína “
Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Mobil:
e-mail:

Obec Bodzianske Lúky
94614 Bodzianske Lúky č. 1
00 611 298
202 103 0803
Ing. Monika Aradi- starostka
0903 786 491
bodzianskeluky@gutanet.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, kód CPV 45000000-7 stavebné práce
opravné. Jedná sa o opravu oplotenia a chodníkov cintorína, kde oplotenie pri ceste 1451
v dĺžke 70 m vymeniť za bariérové oplotenie výšky cca 150 cm a zo strany parkoviska
vymeniť pletivo- výška 150 cm-, opraviť stĺpy, premaľovať. Tiež opraviť brány
a premaľovať. Betónové chodníky obetonovať Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu
obce Bodzianske Lúky.
Rozsah plnenia:
Podľa priloženého výkazu – príloha č. 1 tejto výzvy a podrobný rozpočet zákazky
Miesto plnenia:
Obec Bodzianske Lúky, okres Komárno
Termín realizácie:
Do 12/2021
Predpokladaná hodnota zákazky:
PHZ bude stanovená podľa priemeru cien z predložených cenových ponúk. Ak bude PHZ
nižšia ako 30 000 Eur bez DPH, verejný obstarávateľ podľa predložených cenových ponúk
určí aj víťazného uchádzača. Kritérium na výber úspešného uchádzača je najnižšia cena
vrátane DPH. Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného
obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.

Podmienky účasti:
Uchádzači musia mať oprávnenie na realizáciu predmetu zákazky. Uvedenú podmienku bude
verejný obstarávateľ overovať na verejne dostupných stránkach ww.orsr.sk alebo www.zrsr.sk

Náležitosti ponuky:
Ponukou sa rozumie vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 tejto výzvy. V ponuke má byť uvedená
celková cena v EUR s uvedením ceny bez DPH aj vrátane DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 6.7.2021 do 10,00 hod. s označením: „Oprava oplotenia
cintorína– neotvárať“
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou
zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu:
Obec Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky č. 1, alebo mailom na e-mailovú adresu:
bodzianskeluky@gutanet.sk.
V prípade predloženia ponuky elektronickou formou je potrebné napísať názov zákazky do
predmetu správy.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z uchádzačov nesplní podmienky „Výzvy“.
Ďalšie informácie:
Obhliadka na mieste je možná. Miesto a čas obhliadky dopredu treba telefonicky dohodnúť
s kontaktnou osobou. Ďalšie informácie uchádzači môžu získať na Obecnom úrade
Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky, v pracovných dňoch od 9,oo hod do 12,oo hod.
od Ing. Aradi Monika.

V Bodzianskych Lúkach, dňa 28.6.2021

.........................................
Ing. Aradi Monika
starostka obce

Cenová ponuka

Názov uchádzača:
...............................................................
Adresa:
...............................................................
IČO:
...............................................................
DIČ/IČ DPH:
...............................................................
Kontaktná osoba:
...............................................................
Kontakt (tel./mail.):
...............................................................
Link na Výpis z OR SR alebo ŽR SR: ...............................................................

Príloha číslo: 1
Názov

Mer. J.

Demontáž oplotenia

142 m

Demontáž stĺpov

70 m

Obnovenie brán

2 ks

Náter a odrezovanie stĺpov

73 m

Náter a odrezovanie brány

2 ks

Montáž oplotenia 150 cm vysoké

73 m

Bariérové oplotenie

70 m

150 cm vysoké

Vyčistenie chodníka

200 m2

Šalovanie chodníkov

180 m

Betón

29 m³

Betonárske práce

200 m²

Presun materiálu
Náklady celkom

Cena bez
DPH

Cena s DPH
V EUR

Čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Názov firmy: .................................
Zastúpené .......................................................
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.
343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V ............................... dňa ........................2021

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

NÁVRH ZMLUVY O DIELO
Uzatvorená v zmysle § 536 a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a zmene a doplnení
niektorých zákonov
Č.
uzatvorená medzi:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:

Obec Bodzianske Lúky
Bodzianske Lúky č.1, 946 14Bodzianske Lúky č. 1
Ing. Monika Aradi, starosta
00611298
Dexia banka Slovensko a.s.
SK68 5600 0000 0009 0407 0001
035/7780490

a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Vložka č.

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok vyhodnotenia ponúk v zmysle § 117 zákona č 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
dodanie projektu s názvom „OPRQVA Šatne futbalistom", ktorý bude financovaný z rozpočtu obce
Bodzianske Lúky.
Čl. I
Predmet zmluvy
1.1.

Predmetom tejto zmluvy je dodanie služby v sídle obstarávateľa, s cieľom zrealizovať projekt
s názvom „Oprava oplotenia cintorína ", ktorý je financovaný z rozpočtu obce Bodzianske
Lúky.

1.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa
dokumentácie verejného obstarávania pre dodanie diela vyhotoví predmet zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

1.3.
1.4.

Čl. II

Čas plnenia
2.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.

Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
začatie prác –po úspešnom projekte a dohode zmluvných strán
ukončenie a odovzdanie prác 12/2021
Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné
a neprekročiteľné s výnimkou:
2.2.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
2.2.2. v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľa,
2.2.3. vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané
situáciou u objednávateľa.
2.3.
Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
2.4.
Ak zhotoviteľ mešká s poskytnutím podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať
náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom zmluva
zostáva v platnosti.
Čl. III
Zmluvná cena
3.1.
Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov
uvedených v bode 3.3. zmluvy. Cena je ......... bez DPH, .........,-EUR s DPH.
3.2.
Cena diela je stanovená na základe cenovej ponuky uvedenej v dokumentácii verejného
obstarávania a v prílohe č.1 tejto zmluvy.
3.3.
K zmene ceny môže dôjsť:
3.3.1. V prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
3.3.2. V prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy, a to len zo strany objednávateľa,
3.3.3. V prípade nevykonania niektorých aktivít, resp. činnosti uvedených v cenovej ponuke zo
strany objednávateľa, ak sa tieto ukážu ako nepotrebné,
3.4. Iné zmeny ceny nie sú prípustné.
3.5.
Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto
činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (naviac služby), môže sa zvýšiť zmluvná cena na
základe vzájomnej dohody. Najviac služby môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého
dodatku k tejto zmluve.
3.6.
Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude
nasledovný:
3.6.1. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti pôvodnej cenovej ponuky bude prerokovaná a
podpísaná zástupcami zhotoviteľa a v prípade potreby aj inými účastníkmi,
3.6.2. V prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje objednávateľ dodatok k cenovej
ponuke, ktorý bude obsahovať:
Rekapituláciu ceny služby, ktorá bude obsahovať cenu z pôvodnej cenovej ponuky, cenu
jednotlivých dodatkov k cenovej ponuke a cenu spolu,
Rekapituláciu ceny dodatkov k cenovej ponuke,
Kópiu zápisnice z rokovania,
Ďalšie náležitosti objasňujúce predmet dodatku k cenovej ponuke.
3.6.3. Objednávateľ bude predkladať dodatky k cenovej ponuke zhotoviteľovi na odsúhlasenie.
Dodatok k cenovej ponuke, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre
zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy v znení dodatkov,
3.6.4. V návrhu dodatku k tejto zmluve objednávateľ uvedie poslednú dohodnutú cenu s
označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlasených dodatkov k cenovej ponuke,
3.6.5. Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, bude oprávňovať zhotoviteľa
k uplatňovaniu ceny najviac služieb vo faktúre.

Čl. IV.
Platobné podmienky a fakturácia
4.1.
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.
4.2.
Služby sa budú uhrádzať podľa predložených faktúr podľa skutočne dodaného tovaru.
4.3.
Lehota splatnosti faktúry bude 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa.
4.4.
Faktúry musia obsahovať údaje v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v dvoch vyhotoveniach. Ak
faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto
faktúra objednávateľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa
bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
4.5.
Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané
v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH.
Okrem toho musí obsahovať:
názov zákazky,
predmet úhrady,
IČO objednávateľa, názov objednávateľa,
čiastku k úhrade spolu,
splatnosť faktúry
Čl. V.
Zodpovednosť zmluvných strán
5.1.
5.2.
5.3.

Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
že zodpovedá požiadavkám objednávateľa a iných predpísaných noriem.
Ak objednávateľ prevezme jednotlivé plnenia predmetu zmluvy za bližšie špecifikovanú cenu
tejto zmluvy, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie chýb.
Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu chyby odstrániť. V
sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii zhotoviteľ.
Čl. VI.
Riešenie sporov

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.2.
6.3.
6.4.

Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu:
zmluva o dielo,
súťažné podklady,
ponuka (vrátane návrhu ceny),
technické špecifikácie služby.
V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo
zmluvných strán o rozhodnutie súdu.
Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa ukončiť plnenie predmetu zmluvy.
Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Čl. VII.
Ostatné práva a povinnosti
7.1.
7.2.

7.3.

Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku, ak to neurčí inak
objednávateľ.
Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu týkajúce sa predmetu zákazky
tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri
realizácii tejto zmluvy.
Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch
a informáciách, okrem informácií, ktoré sú zmluvné strany povinné zverejniť podľa zákona.

Čl. VIII.
Odstúpenie od zmluvy
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného
zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením
zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve a ak márne uplynie
dodatočne stanovená lehota na plnenie.
Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ neplní svoje zmluvné
povinnosti a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie služby. Musí však vyzvať objednávateľa
a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a
písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

Čl. IX.
Záverečné ustanovenia
9.1.

Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho
zákonníka, právnymi predpismi SR a príslušnými nariadeniami ES.
9.2.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
9.3.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do
10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
9.4.
Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží objednávateľ a 1
zhotoviteľ.
9.5.
Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
9.6.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, v plnom rozsahu s ním
súhlasia a prehlasujú, že pri podpise tejto zmluvy konali slobodne a že nebola podpísaná v tiesni a ani
za nápadne nevýhodných podmienok.

Za objednávateľa:

V Bodzianskych Lúkach dňa

Za zhotoviteľa:

