Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, a to v súlade
s podmienkami tak, ako je uvedené nižšie.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Obec Podzámčok

Sídlo:

Podzámčok 23, Podzámčok 962 61

IČO:

00648400

DIČ:

2021346250

Kontaktná osoba: Mária Hrčková – starostka obce
Telefón: +045/5387151 , 0908947840
e-mail:

obec@podzamcok.sk

Kompletné podklady sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na obecnom úrade
Podzámčok
Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Jaroslav Babic, +421 911 822 711, euprojekty@euprojekty.sk

2. Názov predmetu zákazky:

„Spevnené plochy Podzámčok“
3. Opis predmetu zákazky:
Podrobný rozsah prác je vo Výkaze výmer, ktorý je súčasťou Výzvy na predloženie cenovej
ponuky - Príloha č.1.

Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť: Mária Hrčková +421 908 947 840
Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením cenovej ponuky vykonať obhliadku
miesta realizácie.
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45233160-8- Stavebné práce na stavbe cestičky a iné spevnené plochy

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie

6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Maximálne do 30.10.2019 od dátumu prevzatia stavby, v prvej etape, môže sa rozdeliť na etapy

7. Lehota viazanosti:
Do 31.12.2019
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8. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Intravilán obce – Podzámčok, C-KN č. 2/10

9. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie.

10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších
predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Týmto
spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna.
Cena bude navrhnutá v mene EUR s DPH.
Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť najmä zmenu
sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu. Zmena dohodnutej ceny je možná len
formou písomného dodatku k zmluve.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
11.1.
11.2.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia.

12. Obsah cenovej ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
12.1.

Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu,
sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo) - Formulár cenovej ponuky - viď. Príloha č.2

12.2.

Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu - ver. obstarávateľ overí prostredníctvom
použitia údajov z informačných systémov verejnej správy

12.3.

Podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu - doloženým čestným vyhlásením
– Príloha A

12.4.

Ocenený výkaz výmer - viď. Príloha č.1 – výkaz výmer

12.5.

Čestné prehlásenie o spracovaní osobných údajov – Príloha B.

12.6.

Čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov(iba v prípade, ak ponuku bude predkladať
skupina dodávateľov), v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky verejným
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu formu.
V prípade ak ponuku bude predkladať skupina dodávateľov - plnú moc (podpísanú
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za
každého člena skupiny) pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať
pokyny za všetkých členov skupiny a bude oprávnený konať v mene všetkých ostatných
členov skupiny. Úkony zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému
obstarávateľovi záväzné.

12.7.

Podmienky účasti finančného a ekonomického postavenia:
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Nevyžaduje sa
Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti technickej/odbornej spôsobilosti:
Nevyžaduje sa
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti predložením originálnych dokladov alebo ich
úradne overených kópií v rozsahu a platnosti v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a § 32 ods. 1 písm. f) platným zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov
vedeným Úradom pre verejné obstarávanie v zmysle § 152 zákona o verejnom obstarávaní respektíve
čestným prehlásením.
12.8.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku. Ak má uchádzač sídlo mimo územia
SR, doklady a dokumenty musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené
do úradného slovenského jazyka, s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
UPOZORNENIE:
Uchádzač musí mať oprávnenie na vykonávanie stavebných prác v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou legislatívou po
predložení ponúk.

13. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
13.1.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 17.07.2019 do 08:00 hod.

13.2.

Miesto predkladania ponúk: Obec Podzámčok na adresu uvedenú v bode 1.

13.3.

Emailom na adresu obec@podzamcok.sk
s predmetom emailu s označením
„Spevnené plochy Podzámčok” a text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“

13.4.

Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „Spevnené plochy
Podzámčok“ a text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“

13.5.

Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. do podateľne OcU Podzámčok v obálke
označenej „Spevnené plochy POdzámčok” a text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“

13.6.

Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania
ponúk uvedeného v tomto odseku.

13.7.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

13.8.

Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 17.07.2019 o 15:00 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.

13.9.

Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok s ponukami v zmysle
§52 zákona, pričom vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle § 53 zákona č. 343/20

14. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa
umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.

15. Obchodné podmienky:
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S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.

17. Doplňujúce informácie:
Uchádzač sa zaväzuje, že budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek
situácii, ktorá je považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ informuje, že v súlade s § 11 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora 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 Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na
zabezpečenie plnenia predmetu zákazky - ak nebude predložená ani jedna ponuka, ani jeden uchádzač
nesplní podmienky účasti, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo
produkt konkrétneho výrobu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné
na zabezpečenie účelu, na ktorý sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch príslušenstvách konkrétnej
značky, môže uchádzač predložiť ak ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, aké sú
požadované v zmysle § 42 odsek 3 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V Podzámčoku, dňa: 01.07.2019
Mária Hrčková
starostka
Prílohy:
Výkaz výmer - Príloha č. 1
Formulár cenovej ponuky - Príloha č. 2
Prílohy A., B.
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