Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
podľa ustanovenia § 117 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.

Názov zákazky:
Viacúčelové ihrisko, Obec Okrúhle

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Okrúhle
Zastúpený: Ing. Martin Jech, starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Okrúhle 131, 090 42 Okrúhle
IČO: 00330868
DIČ: 2020808889
e-mail: starosta@obecokruhle.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

3. Predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác: Viacúčelové ihrisko, Obec Okrúhle
4.

Druh zákazky: stavebné práce

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6.

Podmienky účasti:
a)
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo
vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
b)
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32, ods. 1, písm. h) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
- mu nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie profesijných
povinností, (ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať), medzi ktoré patrí
aj porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

7.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Čabalovce.
Predmetná stavby sa nachádza v areáli obecného úradu. Je to samostatne stojaca, občasne užívaná
budova pre potreby občanov obce, ale aj cezpoľných.
V súčasnosti je budova v havarijnom stave, a tak znemožňuje využívanie tejto budovy v plnom
rozsahu, hlavne kvôli zatekajúcej streche, takisto okná a dvere sú poškodené, časom znehodnotené.
Vonkajšie dvere kovové sú skorodované, jednoduché presklené, vonkajšie dvere drevené sú takisto
v havarijnom stave.
Hlavným problémom havarijného stavu je strecha, ktorá je plechová a ktorú je nutné opraviť,
takisto vymeniť oplechovanie rímsy, atiky, žľaby a zvody. Na ležatom odvode dažďovej vody v zemi kanalizácii, je potrebné vymeniť nefunkčné potrubie.
Zateplením obvodového plášťa, strechy, s výmenou okien a dverí ako aj s opravou strechy, sa v
podstate budova zachráni a bude naďalej slúžiť pre potreby občanov.

8.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – stavebné práce

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:

82 147,50 € bez DPH

10.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy: Do 3 mesiacov od
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska.

11.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa výkazu výmer

12.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Okrúhle

13.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

14.

Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. Účasť na
obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť ponuku.

15.

Lehota a miesto na predloženie ponúk:
13.11.2017 do 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, e-mail: galbava@tenderteam.sk

16.

Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne, alebo e-mailom.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
Ihrisko Okrúhle, PONUKA – NEOTVÁRAŤ

17.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií
a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

18.

Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2018

19.

Obsah ponuky:
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1
- Nacenený výkaz výmer
- Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky – originál, fotokópia, alebo internetový výpis v čase podávania
ponuky. Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku.
Uvedený doklad je možné nahradiť aj informáciou uchádzača, že je zapísaný v zozname
hospodárskych subjektov podľa § 152 ZoVO.
- Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32, ods. h) – príloha č. 2
Verejný obstarávateľ overí pravdivosť čestného vyhlásenia uchádzača v zozname fyzických
osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákon nelegálneho zamestnávania (Zákon č. 82/2005 Z.
z.) vedenom Národným inšpektorátom práce, verejne dostupnom na URL adrese:
www.nip.sk/register

-

20.

Návrh zmluvy o dielo – vyplnený, datovaný a podpísaný štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača

Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk a uskutoční dňa 13.11.2017 o 15:15 hod.
Miesto: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

21.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z príspevku poskytovateľa nenávratného finančného

príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)pre opatrenie:
7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
22.

Podmienky vykonania zákazky:
1.

2.

3.

V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a
zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a
o ochrane
pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
verejný obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy
týkajúce sa sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity
pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej
aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Môže sa
jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu
o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov je
15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 2 povinný uplatniť sociálne hľadisko týkajúce sa
inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.

Bližšie informácie k uplatneniu sociálneho aspektu a ostatné podmienky vykonania zákazky sú
uvedené v návrhu zmluvy o dielo.
23.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora;
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly
/auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov
odstúpiť od zmluvy.
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je
pre fyzickú osobu čitateľný.
Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie
ponúk.
Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predkladanie ponúk a v návrhu zmluvy.

8.

Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na
vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.

9.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (8), písm. b)
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od
nej odstúpi.
Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže
ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č.
2 tejto výzvy.

10.

11.
12.

V Prešove, 02.11.2017

Ing. Karol Fábry
poverená osoba pre VO

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky:

Viacúčelové ihrisko, Obec Okrúhle

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Viacúčelové ihrisko, Obec Okrúhle

*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

Príloha č. 2
Čestné vyhlásenie uchádzača

Uchádzač: (Obchodný názov, sídlo), IČO:

Čestné vyhlásenie uchádzača
podľa § 32 odsek (1), písm. h) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Ja, dolu podpísaný štatutárny orgán uchádzača:

Meno a priezvisko:

......................................................

čestne vyhlasujem, že
(obchodný názov uchádzača) sa nedopustil v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo
preukázateľného začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností,
medzi ktoré patrí aj porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, ktoré dokáže verejný
obstarávateľ a obstarávateľ preukázať a som si plne vedomý následkov v prípade dokázania
nepravdivosti tohto čestného vyhlásenia.

V

Podpis:

, dátum:

