Obec Bystré
Stavebný materiál
Zákazka zadávaná podľa §117 – tovary
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na

dodanie tovaru s názvom
„Stavebný materiál“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: STAVENEC BYSTRÉ s. r .o., r. s. p.
Sídlo verejného obstarávateľa: Šarišská 98/20, 09434 Bystré
Zastúpený: Ing, Veronika Fedorová, konateľka
IČO: 53520297
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www. obecbystre.sk
Verejný obstarávateľ podľa §7, ods. 1, písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania
Organizácia poverená obstarávateľom podľa §7, ods. 1, písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na zabezpečenie procesu verejného obstarávania:
Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgasvo@gmail.com
Výzva vrátane príloh je zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa:
www. obecbystre.sk

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Názov zákazky: Stavebný materiál
Typ

zmluvy: Rámcová zmluva počas 12 mesiacov. Jednotlivé plnenia prebehnú na základe

vystavenej objednávky.
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou,
Šarišská 98/20, 09434 Bystré.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
CPV: 44111000-1 Stavebné materiály
44111200-3 Cement
44113100-6 Dlažobné materiály
44141000-0 Potrubie
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44174000-0 Fólia
44912400-0 Obrubníky
44111700-8 Dlaždice
44111800-9 Malta (stavebná)
44330000-2 Tyče, prúty, drôty a profily používané v stavebníctve
Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu pre potreby verejného obstarávateľa počas 12
mesiacov (množstvo je predpokladané, fakturovať sa bude podľa skutočne odobratého množstva)
v tomto rozsahu:

M. Predpokladaný
j. počet jednotiek

Predmet - položka

Pórobetónové tvárnice hr. min. 375 mm, min. P2-350
Lepidlo na pórobetónové tvárnice
Základná malta na pórobetónové tvárnice
Cement 325
Kari sieť, veľkosť oka 100x100 mm, priemer drôtu 6/6
mm
Obrubník cestný lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie
15/15
Obrubník cestný lxšxv 1000x150x200 mm, skosenie
120/40
Parkový obrubník lxvxš 100x50x200 mm
Dlažba betónová sivá, rozmer 200x100x60 mm
Betónové platne vymývaný betón, sivé, 400x400x40
mm
Rúra PVC hladká, kanalizačná, gravitačný systém 250
mm, dl. 5000 mm
Uličný vpust DN315, vývod DN200, objem 50 l, PVC
Geotextília polypropylenová 500 g/m2

m3
kg
kg
kg

120
4000
5000
10000

m2

400

kus

155

kus

155

kus
m2

70
500

kus

150

kus

30

kus
m2

4
600

Predmetom zákazky je aj dovoz tovarov a ich zloženie do miesta dodania predmetu zákazky.
Minimálne množstvo na 1 objednávku: 5 ton
Predpokladaná hodnota zákazky: 20 265,36 € bez DPH
Ak sa v vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie
ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov. Ak uchádzač
ponúka ekvivalentný tovar, uvedie to v ponuke.

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa
5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 5 pracovných dní odo dňa
doručenia objednávky úspešnému uchádzačovi na jednotlivé plnenia rámcovej zmluvy. Forma
doručenia objednávky: osobne, e mailom na kontaktnú adresu úspešného uchádzača, faxom
alebo poštou.
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7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 10.06.2021 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (STAVENEC BYSTRÉ s. r .o., r.
s. p.) a osobne na tej istej adrese (STAVENEC BYSTRÉ s. r .o., r. s. p., podateľňa) alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (ocu.bystre@slovanet.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného
obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. (STAVENEC BYSTRÉ s. r .o., r. s. p.),
 adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
 označenie heslom:
„TOVAR - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto Výzvou

a ponukou

predloženou úspešným uchádzačom. Návrh minimálnych zmluvných podmienok je v prílohe tejto
Výzvy.
Do cenovej ponuky uchádzači nepredkladajú návrh zmluvy!
e) Preložená ponuka obsahuje:
-

-

Obchodné meno, sídlo a kontakt na predkladateľa ponuky, ktorý cenovú ponuku
vypracoval (možnosť použiť prílohu č. 2 Formulár ponuky)
Obchodné meno, typové označenie ponúkaného tovaru (možnosť použiť prílohu č. 2
Formulár ponuky)
Vyjadrenie predkladateľa ponuky k spôsobu naplnenia jednotlivých parametrov
špecifikácie (požiadaviek) tovaru stanovených žiadateľom pre účely prieskumu trhu –
z cenovej ponuky musí byť jasné, ako ponuky spĺňa požadované parametre,
charakteristiky a požiadavky na predmet zákazky. Doklady vhodné na preukázanie tejto
skutočnosti : napr. katalógové/produktové listy ponúkaného tovaru, opis ponúkaného
tovaru, ktorý je predmetom cenovej ponuky, prospekty, priamy odkaz na webovú
adresu, kde sa vyššie uvedené dokumenty nachádzajú a pod. (možnosť použiť prílohu č.
2 Formulár ponuky),
Dátum vypracovania ponuky,
Lehota platnosti ponuky
Návrh ceny (možnosť použiť prílohu č. 1 tejto Výzvy)

8. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov. Verejný
obstarávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba bude realizovaná
bezhotovostným stykom na základe vystavenej faktúry po dodaní jednotlivých plnení predmetu
zákazky. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu verejnému
obstarávateľovi.

9. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa
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10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:


Najnižšia celková cena s DPH.

10. Spôsob stanovenia ceny:
A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena bude vypracovaná vo forme:

Predmet - položka

M. j.

Pórobetónové tvárnice hr. min. 375 mm, min. P2-350
Lepidlo na pórobetónové tvárnice
Základná malta na pórobetónové tvárnice
Cement 325
Kari sieť, veľkosť oka 100x100 mm, priemer drôtu 6/6
mm
Obrubník cestný lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie
15/15
Obrubník cestný lxšxv 1000x150x200 mm, skosenie
120/40
Parkový obrubník lxvxš 100x50x200 mm
Dlažba betónová sivá, rozmer 200x100x60 mm
Betónové platne vymývaný betóm, sivé, 400x400x40
mm
Rúra PVC hladká, kanalizačná, gravitačný systém 250
mm, dl. 5000 mm
Uličný vpust DN315, vývod DN200, objem 50 l, PVC
Geotextília polypropylenová 500 g/m2
Spolu v € bez DPH
DPH v €
Spolu v € s DPH

Cena spolu v
Cena v €
Predpokladaný
€ bez DPH za
bez DPH za
počet jednotiek
požadovaný
m. j.
počet m. j.

m3
kg
kg
kg

120
4000
5000
10000

m2

400

kus

155

kus

155

kus
m2

70
500

kus

150

kus

30

kus
m2

4
600

V prílohe je excelovský súbor Návrh ceny, kde stačí dopísať jednotkové ceny (žlto označené)
a celkové ceny sa prepočítajú.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich
ponuky. Úspešného uchádzača vyzve na predloženie návrhu zmluvy. Lehota na uzavretie
zmluvy: do 15.07.2021.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda
účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa. Túto skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému
uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve o dielo v článku I.
C. Ak sa v vo výzve uvádza odkaz na špecifikácie výrobkov; umožňuje sa uchádzačom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami
materiálov. Ak uchádzač ponúka ekvivalentný tovar, uvedie to v ponuke.
D. Množstva tovarov uvedené vo Výzve sú iba informačné a slúžia na vyhodnotenie
cenových ponúk. Tieto množstva sú určené na základe predpokladanej potreby..
E. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Podmienky súťaže: Neuvádza sa.
Bystré, dňa 03.06.2021

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Prílohy:

č. 1 Návrh ceny (excelovský súbor)
č. 2 Formulár ponuky (wordovský súbor)
č. 3 Návrh minimálnych zmluvných podmienok
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