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VÝZVA  NA  PREDKLADANIE  PONÚK 

Predmet zákazky: 

 

„Regenerácia centrálnej časti obce Ždiar “. 

 

 

Verejný obstarávateľ:     
Obec Ždiar 
Obecný úrad 
Ždiar 202 
059 55 Ždiar 
IČO: 00326780 
Tel. č.: 052/4498107 
E-mail: starosta@zdiar.sk 
Internetová stránka: www.zdiar.sk 

 
        Miesto uskutočnenia:  

Obec Ždiar - regenerácia centrálnej časti obce 
  

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:  
Ing. Karol Fábry – osoba odborne spôsobilá pre verejné obstarávanie 
 

Druh zákazky:  
Zadanie podprahovej zákazky na stavebné práce. 
 

 Lehota uskutočnenia stavby: 
    24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi verejným 
obstarávateľom a víťazným uchádzačom 
 
Predmet zákazky:  

Rekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a 
verejného osvetlenia v obci Ždiar 

 
Celkový objem finančných prostriedkov:  

Spolu max. 359 968,88 €  bez DPH 
 

Finančný zdroj:  
Finančné prostriedky zo Štrukturálnych fondov, Riadiaceho orgánu a z vlastných 
zdrojov verejného obstarávateľa. 
  

Spoločný slovník obstarávania (CPV):  
Hlavný slovník:   
45000000-7    Stavebné práce  
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Súťažné podklady možno získať na:  
 Obecnom úrade v obci Ždiar 
 od 14.10.2010 do 22.10.2010  
 od 08.00 hod. do 15.00 hod. 
        
        Úhrada za súťažné podklady:  
 NIE.  
 
       Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:  
 
Zadávateľ zákazky určuje minimálny zoznam obchodných podmienok ktoré úspešný 
uchádzač premietne do návrhu zmluvy o dielo: 
 
1. 
●  Určenie zmluvných strán 
●  Predmet plnenia zmluvy 
●  Právny predpis, podľa ktorého sa zmluva uzaviera 
●  Čas a miesto plnenia  ( harmonogram plnenia zmluvy ) 
●  Cena  
●  Platobné podmienky  
●  Podmienky uskutočnenia prác    
●  Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy 
●  Zmluvné pokuty 
●  Náhrada škody 
●  Riešenie sporov 
 

2.  

Do základných zmluvných podmienok uvedených podľa bodu  1  je záujemca povinný 
zahrnúť  tieto zmluvné podmienky: 

• Predpokladaný  termín splnenia predmetu zmluvy je  do 24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi verejným obstarávateľom a víťazným 
uchádzačom.  

• Záujemca bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní 
časti predmetu zákazky.  

• Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúru zhotoviteľom je 90 dní od jej 
doručenia objednávateľovi. 

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo 
nerealizovania časti stavby, nebude záujemca fakturovať vôbec.   

• Sankčné podmienky - úroky z omeškania môžu byť zahrnuté do zmluvy len v súlade   
s ustanoveniami Obchodného zákonníka a maximálne vo výške, ktorú Obchodný 
zákonník určuje. Inak môžu byť do zmluvy zahrnuté len vo vzájomne dohodnutej 
výške. 

• Záujemca uvedie v zmluvných podmienkach výšku pokuty pri neodovzdaní predmetu 
zákazky v zmluvne dohodnutom termíne. 
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• Ďalšie zmluvné podmienky okrem vyššie uvedených vysúťažených podmienok, ktoré 
sú nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešným  
uchádzačom a verejným obstarávateľom v rozsahu ustanovení platného Obchodného 
zákonníka a právnych predpisov upravujúcich rozpočtové hospodárenie verejného 
obstarávateľa a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

• Uchádzač sa zmluvne zaviaže, že cena je konečná, dielo zrealizuje  v požadovanej 
kvalite a v ponúknutej cene.  

• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo dodatky k zmluve viažuce sa na cenu 
predmetu zmluvy neakceptovať. 

• Verejný obstarávateľ bude podpisovať zmluvu s úspešným uchádzačom po   overení 
verejného obstarávania Riadiacim orgánom.  

3. 
Úspešný uchádzač s ktorým bude uzavretá zmluva o dielo musí stavebné dielo poistiť proti  
nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu. 

 
1. Osobné postavenie: 

Záujemca predkladá doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý musí 
oprávňovať uchádzača na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky. Takýmito 
dokladmi sú napr. 

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická 
osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ), 

 

- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - 
podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), môže byť aj výpis stiahnutý z internetu, 

 

- iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad. 
 

Lehota na predkladanie ponúk:  
    Dátum: 04.11.2010 do 08.30 h. 
 
Lehota a miesto otvárania ponúk:  

Dátum: 04.11.2010 o 13.00 h., na obecnom úrade v Ždiari 
 
 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:  
        Najnižšia cena. 
 
Lehota viazanosti ponúk uchádzačov:  

Do  30.07.2011 
    

 
Dátum:  14.10.2010 

 
       Ing. Pavol Bekeš 
          starosta obce   

 


