OBEC TORYSKY
Obecný úrad

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku podľa 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“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Torysky
Sídlo: Torysky 20, 053 71
IČO: 00329703
DIČ: 2020741624
Kontaktná osoba (meno a priezvisko): Ján Čarák
tel. č. kontaktnej osoby: 053 / 4 699 140
e-mail kontaktnej osoby: torysky@levonetmail.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: https://www.torysky.sk/
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Turisticko-informačný chodník v obci Torysky
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: obec Torysky,
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky): Zmluva o dielo (Príloha č. 3). Zhotoviteľ je povinný začať s plnením predmetu tejto
Zmluvy v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy (objednávky) zo strany Objednávateľa
počas platnosti tejto Zmluvy. Stavebné práce budú realizované do 60 dní od prevzatia staveniska.
Splatnosť faktúry do 60 dní od jej vystavenia.
7. Opis predmetu zákazky: predmetom zákazky sú stavebné práce. Realizovaná bude výstavba
Turistického-informačného chodníka viď (Príloha č. 2 Výkaz výmer)
8. Spoločný slovník obstarávania: CPV 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: Predpokladaná hodnota zákazky bude určená
týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a určenie úspešného uchádzača bude realizované
jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.)
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude financovaný
regionálneho príspevku a z vlastných zdrojov.
11. Podmienky účasti: Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto podmienku účasti preukáže
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie
originálu alebo fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar/poskytovať služby alebo uskutočňovať
stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení dodávať
tovar) sa nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má uchádzač
aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo www.zrsr.sk alebo
www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto prípade si oprávnenie uchádzača
realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.
12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: najnižšia cena
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.05.2022
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom elektronického
systému EVO. Uchádzač uvedie do správy: „Turisticko-informačný chodník v obci Torysky“ NEOTVÁRAŤ“.
15. Požadovaný obsah ponuky: Návrh na plnenie (Príloha č. 1)
16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie
ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená
Zmluva o dielo (Príloha č. 3).
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17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ: nie
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 02.05.2022
Prílohy:
1. Návrh na plnenie
2. Výkaz výmer
3. Zmluva o dielo

Ján Čarák
starosta obce
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