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Výzva na predloženie ponuky 

podľa § 117 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 (ďalej len zákon) 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní 
Mesto Spišská Belá 
MsÚ Spišská Belá, ul. Petzvalova 18, 059 01 Spišská Belá, okr. Kežmarok 
Zastúpený: JUDr. Štefan Bieľak, primátor mesta 
IČO: 00326518 
DIČ: 202067953 

             IČ pre daň: neplatca DPH 
(Tieto údaje musia byť súčasťou Zmluvy o dielo. V uvedenej zmluve vystupujú zmluvné 
strany: verejný obstarávateľ ako objednávateľ a úspešný uchádzač ako zhotoviteľ. Uvedené 
pojmy je potrebné chápať v týchto súvislostiach aj v predmetnom verejnom obstarávaní). 
 
 

2. Názov zákazky:  
„Bike park s pumptrackovou dráhou a príslušenstvom v Spišskej Belej“ 
CPV kód: 45212221-1 – stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách 
 

3. Opis  a špecifikácia  predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vybudovanie bike parku s pumptrackovou dráhou pri Belianskom 
rybníku v Spišskej Belej – stavebný objekt SO 01 – Štartovací pahorok vrátane hlavnej 
pumptrackovej dráhy podľa priloženého výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy 
v rámci realizácie mikroprojektu s názvom „Podpora rozvoja cykloturistiky v meste Spišská 
Belá “. Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. 

 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

25 826,90 EUR bez DPH   
 

5. Miesto dodania predmetu zákazky: 
Spišská Belá, Beliansky rybník 
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6. Spôsob financovania zákazky:  
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu Európskej únie z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014-2020 a z rozpočtu verejného obstarávateľa. 
 
Fakturácia – bude vystavená jedna faktúra na celý predmet zákazky po uskutočnení a prevzatí 
stavebných prác.  Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.  

       
 

7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 
do 31.08.2018 
 
 
 

8. Podmienky účasti 

 Uchádzač  je povinný predložiť spracovanú cenovú ponuku v slovenskom jazyku 
v členení:  
na sumu bez DPH, DPH a s DPH, pokiaľ nie je platcom DPH túto skutočnosť je 
povinný uviesť v cenovej ponuke 
 

 Variantné riešenia nie sú povolené 
 

 Ponuka má obsahovať cenový návrh a kópiu dokladu o oprávnení dodávať 
tovar podľa §32  ods. 1 písm. e) v nadväznosti na odstavec 2 písm. e)  
o verejnom obstarávaní. Fotokópia oprávnenia nemusí byť úradne overená. 
Postačí aj výpis z obchodného/ živnostenského registra – nemusí byť 
použiteľný na právne úkony. 

 
 
 
 

9. Spôsob určenia ceny: 
Na základe priloženého výkaz – výmer. 

            Je možné vykonať fyzickú obhliadku v pracovných dňoch pondelok – piatok od 9.00 –  
            11.00 hod. a od 13.00 – 14.00 hod., a to len na základe predchádzajúceho telefonického  
             dohovoru u Mgr. Evy Ďurišovej, odd. regionálneho rozvoja, tel.: 052 468 05 15. Zároveň  

projektová dokumentácia  je k nahliadnutiu u Mgr. Kataríny Hradickej, odd. regionálneho 
rozvoja, Mestský úrad, Petzvalova 18, Spišská Belá – kancelária č. 5 –  prízemie. 

 
10. Kritéria na vyhodnotenie ponuky: 

Najnižšia celková (konečná) cena za stavebné práce s DPH, resp. u neplatcov DPH konečná 
cena stavebných prác  
  

11. Spôsob predloženia ponuky a lehota na predkladanie ponúk:  
 
Lehota na predkladanie ponúk: do 03. mája 2018 do 14.00 hod. 
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Spôsob doručenia:  

 poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1.  tejto výzvy  
04 

 elektronicky prostredníctvom mailu na adresu : durisova@spisskabela.sk                           
v predmete mailu je potrebné uviesť „Bike park s pumptrackovou dráhou 
a príslušenstvom v Spišskej Belej“ 

 
Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky v súlade s výkazom výmer, 
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 
Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk bude 
prijatá na vyhodnotenie. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predloženie ponúk  (pri 
elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného obstarávateľa) nebudú 
zaradené do vyhodnotenia. 

 
  

Otváranie cenových ponúk bude neverejné a prebehne dňa 04. mája 2018 o 9.00 hod. 
 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná Zmluva o dielo. 
 
 

Ďalšie doplňujúce informácie : 

 všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok 
verejného obstarávania 

 
 
 
 
V Spišskej Belej, dňa  19. 04. 2018 
 
 
 
Prílohy výzvy:  
príloha č. 1 rozpočet s výkazom výmer 
                                                                                                     
 
 
 
                                                                                                                 JUDr. Štefan Bieľak 
                     primátor mesta 
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