Výzva na predkladanie ponúk
v súvislosti s realizáciou projektu: „Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná”
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO”) na
uskutočnenie stavebných prác podľa § 3 ods. (3) ZVO.
Obec Kružná, ako verejná obstarávateľ v zmysle § 7 odsek (1) písm. b) ZVO, si Vás prostredníctvom
tejto výzvy dovoľuje požiadať o účasť vo výzve na predkladanie ponúk
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná”

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Obec:

Kružná

Adresa:

Kružná 139 049 51 Kružná

IČO:

00594 776

DIČ:

2020937523

Štatutárny orgán:

Ondrej Lipták starosta obce

Tel. kontakt / mobil:

058 / 788 35 60

E-mail:

starosta@kruzna.sk

Kontaktná osoba:

Ondrej Lipták

Tel. kontakt / mobil:

0905 682 237

E-mail:

obeckruzna.liptak@azet.sk

2.

Opis predmetu zákazky

2.1. Názov predmetu zákazky: Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná
2.2. Zatriedenie zákazky podľa CPV: 45000000-7
2.3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávok spojených s vykonaním stavebných prác pre
obec Kružná v rozsahu:
Altánok je navrhnutý ako kombinácia murovaných stien a drevenej konštrukcie stľpov,pomurnic, väzníkov
a vzpier. Strecha bude stanovená so sklonom na tri strany. Krytinu strechy bude tvoriť keramická škridla.
Podlaha v altánku bude tvorená zámkovou dlažbou.
Rozsah, množstvo a špecifikácia stavebných prác je podrobne uvedená v projektovej dokumentácii (príloha
č. 4. tejto výzvy) a vo výkaze výmer (príloha č. 3. tejto výzvy), ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.

2.4. Členenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v písomnej
forme.
2.5. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.

3.

Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je: 25 000.- € bez DPH.

4.

Lehota a miesto predloženia ponuky:

4.1. Lehota na predloženie ponuky
Uchádzači predkladajú ponuku a všetky náležité doklady podľa časti 8. Podmienky účasti a časti 9. Pokyny na
zostavenie ponuky tejto výzvy v zalepenej, nepriehľadnej obálke
označenej heslom: „Cenová ponuka: Altánok na pozemku parc.č.37/2 v obci Kružná.” a „NEOTVÁRAŤ” a to
do: 21.8.2019 do 15:00 hod.

4.2 Miesto predloženia ponuky
Ponuku je potrebné doručiť osobne alebo poštou na kontaktné údaje uvedené v bode č. 1.
4.3. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2020

5.

Dodacie podmienky:

5.1 Lehota realizácie predmetu zákazky:
Požadovaná lehota realizácie je 180 kalendárnych dní od prevzatia staveniska.
5.2 Miesto realizácie predmetu zákazky:
Obec Kružná , parcela č.: 37/2

6. Cena, spôsob jej určenia:
6.1. Cena
Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, vyhlášky č.
87/1996 Z.z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.
6.2 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
Uchádzač predloží položkovitý rozpočet stavebných prác a dodávok, pre vypracovanie ktorého môže
použiť ako podklad dokument v prílohe č. 3. : „Výkaz – výmer”
Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné
k dodaniu predmetu zákazky na miesto dodania vrátane dopravy na miesto dodania, odvozu
nepotrebného materiálu. Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si
opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.
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7.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky v € s DPH (pri
neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena celkom). Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa
prílohy č.2. uvedie celkovú cenu zodpovedajúcu celkovej cene z vyplnenej prílohy č. 3. (výkaz-výmer).

8.

Podmienky účasti:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. (1) písm.
e)1 a f)2 ZVO. Verejný obstarávateľ zároveň nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ak u neho existuje
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f).

9.

Pokyny na zostavenie ponuky:

Uchádzač predkladá ponuku v listinnej forme výlučne v mene euro a v slovenskom jazyku.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, e-mail) –
príloha č. 1. (doporučený vzor)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača - príloha č.2.(doporučený vzor) – 1 x originál
c) Ocenený Výkaz – výmer podpísaný oprávnenou osobou uchádzača – príloha č. 3. - 1x originál
d) Návrh Zmluvy o dielo podpísaný oprávnenou osobou uchádzača - príloha č 5. – 1x originál
e) Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 8: Výpis z ORSR/ŽRSR – 1x
originál alebo úradne overená kópia1
f) Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa bodu 7: Čestné vyhlásenie o neuložení
zákazu účasti vo VO – príloha č. 6. -1x originál

10. Otváranie ponúk:
10.1 Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 21.8.2019
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.

o 15.30 hod. v kancelárii obecného úradu

10.2 Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia
ponúk prostredníctvom e-mailu, alebo poštou. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný
obstarávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.

11. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z fondu: EAFRD – Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj
vidieka a z vlastných zdrojov a to v rámci výzvy: MAS_069/7.5/2.

12. Zmluva

1

Uchádzač je povinný predložiť výpis z OR/ŽR 1x originál alebo úradne overená fotokópia. Uchádzač, ktorý má platný zápis
v zozname hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 ZVO, nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.
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Uchádzač je povinný predložiť Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.
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12.1. Typ zmluvy na poskytnutie predmetu zákazky:
Zmluva o dielo uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov.
12.2 Návrh zmluvy
Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č.4.tejto Výzvy. Nakoľko je návrh Zmluvy o dielo vypracovaný ako
definitívna verzia, v čase medzi predkladaním ponúk a podpísaním zmluvy o dielo už nebude možné
na jeho obsahu a znení robiť akékoľvek obsahové zmeny, ktorými by mohlo dôjsť k zmene významu
jednotlivých ustanovení. Možná bude len úprava chýb v písaní (pravopisné chyby, preklepy, medzery
v texte a pod.)
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk vyzve k uzavretiu zmluvy o dielo úspešného uchádzača,
ktorý je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý
sa umiestnil ako tretí v poradí.
12.2 Platnosť a účinnosť zmluvy
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ uplatňuje inštitút „odkladacej klauzuly” pre nadobudnutie činnosti zmluvy
o dielo, bližšie uvedené v prílohe č. 3. tejto výzvy (Návrh Zmluvy o dielo).
12.4 Platobné podmienky
Platby za zhotovené dielo budú realizované na základe vystavených faktúr a skutočne vykonaných
stavebných prác, potvrdených verejným obstarávateľom – bližšie uvedené v prílohe č.3. tejto výzvy
(Návrh Zmluvy o dielo).
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.
Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na 60. dní od
dátumu jej doručenia objednávateľovi.
12.5 Osobitné podmienky zmluvy
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.

Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zmluvy z EAFRD – Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (podaním ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy
MAS_069/7.5/2) je povinný splniť podmienku poskytnutia príspevku č. 2.6.7 a to uplatnenie
sociálneho aspektu. V prípade, ak úspešný uchádzač bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu zákazky, je podmienkou pre uchádzača, aby v takomto prípade zamestnal na realizáciou
predmetnej zákazky osoby dlhodobo nezamestnané. Tento aspekt verejný obstarávateľ podrobnejšie
premietol do Návrhu Zmluvy o dielo, Článok 8.26.
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Každý úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak mu táto
povinnosť vyplýva z právnych predpisov.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje najneskôr v čase uzavretia Zmluvy o dielo uviesť údaje o všetkých
známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a kontakt.
S úctou,

V obci Kružná dňa: 19.7.2019

........................................................................
podpis a pečiatka štatutárneho zástupcu

Prílohy (na vyžiadanie u kontaktnej osoby):
Príloha č. 1 - Identifikačné údaje uchádzača – doporučený vzor
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií – doporučený vzor
Príloha č. 3 - Výkaz – výmer
Príloha č. 4 - Projektová dokumentácia stavby
Príloha č. 5 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 6 - Čestné vyhlásenie o neuložení zákazu účasti vo VO
Príloha č. 7 - Podmienky využitia subdodávateľov (túto prílohu vypĺňa a predkladá verejnému
obstarávateľovi len úspešný uchádzač pri podpise zmluvy)
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