OBEC JOVSA
OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@obecjovsa.sk

naša značka:
JOV-204/2022

vybavuje:
Mgr. Ľ. Čornejová

Jovsa:
16.05.2022

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
- PRIESKUM TRHU
pre výber úspešného uchádzača
Uvedenú požiadavku predkladáme v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon ).
1. Verejný obstarávateľ:
Obec Jovsa
Zastúpená: Mgr. Ľubica Čornejová, starostka obce
Adresa: Obecný úrad Jovsa, Jovsa 73, 072 32
IČO: 00325279
tel. č.: 056/6983380
e-mail: jovsa@obecjovsa.sk
hlavná stránka verejného obstarávateľa: www.obecjovsa.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Predmet zákazky - názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„ Výstavba vodovodného radu J1 “
4. Druh zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
5. Opis predmetu a rozsah zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba vodovodného radu J1 o dĺžke 307,8 m ( Príloha 1 – situačná
mapa ). Práce upresnené vo výkaze výmer ( Príloha 2 ) a podľa realizačnej projektovej
dokumentácie. Verejný obstarávateľ, pred zahájením prác zabezpečí vytýčenie všetkých
podzemných inžinierskych sietí v záujmovom území.

6. Výsledok verejného obstarávania:
Uzatvorenie zmluvy o dielo.
7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Jovsa
8. Lehota realizácie:
Od účinnosti zmluvy 60 dní.
9. Predpokladaná hodnota zákazky je určená na základe výkazu výmer realizačnej
projektovej dokumentácie.
10. Súťažné podklady:
Príloha 1 – situačná mapa
Príloha 2 – výkaz výmer
Príloha 3 – situácia – Rad J1
Uchádzačom sa odporúča naštudovať prílohy – situáciu realizačnej projektovej dokumentácie.
11. Obhliadka predmetu obstarávania:
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonanie obhliadky pred samotným predložením
ponuky, aby si sami overili potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie
ponuky. Termín spoločnej obhliadky sa upresní po vzájomnej dohode, v prípade nejasností je
možná konzultácia s projektantom.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný výlučne z rozpočtu verejného obstarávateľa na základe
predloženej faktúry za riadne a včasné dodanie predmetu zákazky. Splatnosť faktúry 14 dní.
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá jeho uplatnenia:
Najnižšia celková cena v EUR.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené cenové ponuky uchádzačov, ktorí spĺňajú
podmienky účasti a požiadavky uvedené v tejto výzve. Verejný obstarávateľ zostaví poradie
uchádzačov podľa výšky navrhnutej celkovej ceny.
Úspešným sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu pre daný predmet zákazky
a umiestni sa na 1. mieste. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
14. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti
osobného postavenia overí na portáli www.oversi.gov.sk alebo v Zozname hospodárskych
subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom vedeným
Úradom pre verejné obstarávanie.

V prípade, že uchádzač nie je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, preukazuje
splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestným
vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu.
15. Lehota a spôsob predloženia ponuky:
31. 05. 2022, do 14:00 hod.
Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuka predložená, resp.
doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do hodnotiaceho procesu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, a to:
- elektronicky na e-mailovú adresu: jovsa@obecjovsa.sk. Predmet správy označiť CENOVÁ
PONUKA - VODOVOD,
- osobne na Obecnom úrade v Jovse v uzavretej obálke alebo prostredníctvom poštovej zásielky
na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Obálka musí byť zreteľne
označená menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom
NEOTVÁRAŤ! a heslom CENOVÁ PONUKA - VODOVOD.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady nevyhnutné pre plnenie predmetu
zákazky.
Ak je uchádzač platcom DPH uvedie ponuku bez DPH, DPH a celkovú cenu s DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vo
svojej ponuke.
Ponuka musí obsahovať:
- Ocenený výkaz výmer ( Príloha č. 2 ),
- Vyplnený podpísaný formulár Súhlas so spracovaním osobných údajov,
- Čestné vyhlásenie pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní.
17. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, že nebude uzatvorená zmluva
s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná, uzavrie zmluvu s uchádzačom,
ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať všetky predložené ponuky, v tom prípade
verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o neprijatí ponuky spolu s
odôvodnením.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek
rozhodnutím verejného obstarávateľa.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až
do vyhodnotenia ponúk. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú
zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané
a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
18. Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk:
16. 05. 2022
19. Prílohy:
Príloha 1 - situačná mapa
Príloha 2 - výkaz výmer
Príloha 3 - situácia - Rad J1

Mgr. Ľubica Čornejová
starostka obce

