OBEC SLAVKOVCE
Slavkovce 115, 072 17 Slavkovce

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONUKY
_________________________________________________________________________________
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:

Obec Slavkovce
Slavkovce 115, 072 17

Sídlo organizácie:
Kontaktné miesto:
IČO:
Krajina:

Obecný úrad, Slavkovce 115, 072 17

Kontaktná osoba:
Telefón:

Ing. Iveta Pavlíková, starostka obce

Email:

slavkovce@minet.sk;

Druh verejného obstarávateľa:

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

Hlavný predmet činnosti.

Všeobecné verejné služby – orgán územnej samosprávy

00325775
Slovenská republika

056/6493210

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky:

Slavkovce - Multi športové ihrisko
Druh zákazky:
Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
hlavný slovník:
45000000-7 - Stavebné práce
45236110-4
45212220-4
Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác:
Kú. obce Slavkovce – pozemok KN reg. E par. č. 788/43
NUTS kód:
SK 042
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávok pre realizáciu stavby – multi funkčného ihriska
o rozmeroch 40 x 20 m (800m2) s povrchovom - umelý trávnik.
Charakteristika umelého povrchu: nosná pogumovaná polypropylénová tkanina hrúbky 2 mm s vtkaným PP
fibrilovaným trávnym vlasom dĺžky 20mm, hustota vpichov 23 100, Drex 6600. Koberec bude voľne kladený
s podlepovanými spojmi na pripravované spevnené podložie. Hracie čiary šírky 50 mm budú osadené do
predpripravených špár v umelom trávniku a zafixujú sa podlepením. Hrací povrch bude stabilizovaný špeciálnym
kremičitým vsypom ( jemný, čistý, kremičitý piesok v predpísanej frakcii, max. 0,8 mm). Súčasťou dodávky bude aj
príslušenstvo k ihrisku (tenisová sieť + príslušenstvo, volejbalové sieť + príslušenstvo, futbalové Al bránky, záchytné
siete a ďalšie v rozsahu podľa špecifikácie uvedenej vo výkaze výmer).
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Rozsah, množstvo a špecifikácia stavebných prác je podrobne uvedená v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer,
ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. arch. Eva Kutašová, Štúrova 45, 071 01 Michalovce,
Projektová dokumentácia a výkaz výmer sú zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa
Predpokladaná hodnota zákazky: 75 694, 33 Eur bez DPH
3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Kú. Obce Slavkovce – pozemok KN reg. E p. č. 788/43
4. LEHOTA VÝSTAVBY DIELA ALEBO TRVANIE ZMLUVY
začatie prác: odovzdaním staveniska
termín odovzdania staveniska - do 3 prac. dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
ukončenie prác: do 6 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
predpokladaný termín uzavretia zmluvy o dielo: 10.11.2017
5. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky
6. OBHLIADKA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
1. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác s cieľom
oboznámiť sa s jestvujúcim stavom miesta uskutočnenia stavebných prác za účelom spracovania ponuky
z hľadiska zabezpečenia komplexného dodania predmetu zákazky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa vo
väzbe na účel využitia objektu.
2. Vykonanie obhliadky nie je povinné. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky
dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.
7. TYP ZMLUVY (PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY)
1. Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník)
2. Požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti zmluvy o dielo:
 záručná doba na dielo: min.60 mesiacov
 zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky ďalšie výkony a činnosti potrebné na to, aby verejný
obstarávateľ/objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel,
 zhotoviteľ vykoná dielo podľa špecifikácie stanovenej výkazom výmer a zhotovené dielo bude mať
vlastnosti a akosť podľa príslušných záväzných a smerných STN v závislosti od charakteru predmetu
zákazky,
 verejný obstarávateľ uplatňuje inštitút „odkladacej klauzuly“ pre nadobudnutie účinnosti zmluvy o dielo bližšie uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy – návrh zmluvy o dielo (obchodné podmienky)
 vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet zmluvy zo ŠF EÚ – PRV 2014 –
2020 (podaním ŽoNFP na základe vyhlásenej výzvy RO), je povinný splniť podmienku oprávnenosti a to
uplatnenie sociálneho aspektu a tento verejný obstarávateľ premietol (podľa Metodického pokynu
Poľnohospodárskej platobnej agentúry) do obchodných podmienok pre plnenie predmetu Zmluvy o dielo
- bližšie uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy – návrh zmluvy o dielo (obchodné podmienky) a pri stanovení
podmienok účasti pre osobné postavenie (s cieľom preukazovania splnenia určitých noriem sociálneho
správania hospodárskych subjektov)
 požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.
8. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
1. Predmet zákazky verejný obstarávateľ plánuje financovať z vlastných zdrojov a zo zdrojov ŠF EÚ – Program
rozvoja vidieka 2014 – 2020.
2. Platby za zhotovené dielo budú realizované na základe vystavených faktúr a skutočne vykonaných stavebných
prác, potvrdených verejným obstarávateľom/objednávateľom – bližšie uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy – návrh
zmluvy o dielo (obchodné podmienky).
3. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.
4. Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na 60 dní od dátumu jej
doručenia objednávateľovi.
5. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
9. DOROZUMIEVANIE MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM, ZÁUJEMCAMI A UCHÁDZAČMI
1. Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že v tomto zadávaní zákazky sa bude uplatňovať
inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho vyplýva, že komunikácia a
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výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, iného
doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických prostriedkov, alebo ich kombináciou.
10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV POSKYTNUTÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY
1. Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk a to priamo u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa spôsobom uvedeným v bode 1.1
tejto výzvy – email: slavkovce@minet.sk;
2. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky všetkým známym (osloveným)
hospodárskym subjektom prostredníctvom elektronickej komunikácie.
3. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií dôjde k podstatnej
zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
4. O predĺžení lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oboznámi všetky známe - oslovené
hospodárske subjekty a zároveň informáciu o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk uverejní na svojom webovom
sídle.
11. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. b), c),d,) e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov a to, že:
1. písm b) - nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
2. písm c) - nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
3. písm. d) - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti
nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
4. písm e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti:
I. dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. b), c), d), e) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“):
písm. b) - doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace,
písm. c) - doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace,
písm. d) - doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
písm. e) - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v
rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, alebo
II. dokladom v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní. Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa
predpisov účinných do 17.apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných
skutočností.
3. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne, oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu
zákazky, ktorú má zabezpečiť.
4. V prípade, že požadované doklady sú uvedené na verejne dostupných portáloch, hospodársky subjekt nie je
povinný tento doklad predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke uvedenie linku na overenie si
požadovaného dokladu.
12. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
1. Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou
za uchádzača a musí obsahovať:
a. Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH, DIČ, štatutárny
orgán, kontaktná osoba – telefón, email – vzor –formulár – príloha č.3 k tejto výzve,
b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. tejto výzvy,
c. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača - vzor –
príloha č. 4 k tejto výzve,
d. Ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 k výzve), podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,
e. Zoznam ekvivalentných položiek, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (podľa bodu 13A. tejto výzvy)
- ak je relevantné,
f. Návrh zmluvy o dielo, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (návrh zmluvy o dielo musí byť predložený
v súlade s obchodnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ stanovil v prílohe č. 2 tejto výzvy – návrh
zmluvy o dielo uchádzač predkladá bez príloh,
g. Čestné vyhlásenie - uzatvorenie poistnej zmluvy (zodpovednosť za škodu podnikateľa – vzor – príloha č. 5
k tejto výzve.
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2. Lehota viazanosti ponuky: do 31.12.2018
13. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
1. Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude konečná a je stanovená
ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „zmluvná cena“).
3. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 2
tejto výzvy.
4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH,
upozorní v ponuke.
13A. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
1. 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.
2. Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
3. Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkých
čiastkových cenách.
4. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku v podrobnom rozpočte, zaokrúhlené na 2 desatinné
miesta (jednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre každú položku).
5. Má sa za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré sa majú vykonať
a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa ich skutočného zámeru a významu
a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru/oprávnenej osoby za verejného obstarávateľa.
6. Ak uchádzač neocení položku, bude sa mať zato, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo cenách pri
iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz výmer ani iným spôsobom pozmeňovať súpis položiek, napr.
vložením dodatočnej položky.
7. Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne cien výkazu výmer.
8. Je výhradnou povinnosťou hospodárskeho subjektu, aby sa dôsledne oboznámil s výzvou na predkladanie ponúk
a všetkým dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu
a charakter ponuky. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa platných právnych
predpisov v čase predkladania ponuky. V prípade, že hospodársky subjekt bude úspešný, nebude akceptovaný
žiadny jeho nárok na zmenu zmluvnej ceny uvedenej v ponuke z dôvodu chýb a/alebo opomenutí jeho povinností.
9. V prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v inej sprievodnej dokumentácii (textová a výkresová) predloženom
verejným obstarávateľom, nachádzajú obchodné názvy výrobkov, výrobný postup, značka, patent, typ, krajina
pôvodu, tieto údaje boli uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky.
10. V prípade, ak uchádzač použije výrobky, materiály s iným obchodným označením a inými technickými údajmi
a vlastnosťami, tieto musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom požadované výrobky, t. j. musia spĺňať
minimálne požadované parametre určené obchodným názvom výrobku podľa poskytnutého výkazu výmer a
projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD s
prípadnými ekvivalentmi, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
11. Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu výmer
samostatnú prílohu – zoznam ekvivalentných položiek s údajmi:

položku z poskytnutého výkazu výmer (odkaz na obch. značku),

požadované parametre položky z poskytnutého výkazu výmer,

parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke s uvedením obch. značky, typového označenia
v takom rozsahu pre posúdenie navrhovaného ekvivalentu oproti položkám uvedeným v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer, poskytnutým verejným obstarávateľom.
12. Pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť od položiek z výkazu
výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto považovať za nesplnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová ponuka bude vylúčená.
14. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť ponuka vložená do
neprehľadnej obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:

ZADÁVANIE ZÁKAZKY PODĽA § 117 ZÁK. Č.343/2015 ZZ. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

4

-

názov a adresa verejného obstarávateľa,
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
heslo súťaže: „Multišportové ihrisko“
výrazné označenie: „Ponuka – neotvárať“.

15. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku (slovenskom). Ak je doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka (to
neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku).
16. LEHOTA, MIESTO A S PÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 03.11.2017 o 12.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: do rúk verejného obstarávateľa na adrese:
Obec Slavkovce, Slavkovce 115, 072 17
Spôsob doručenia ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne do sídla verejného obstarávateľa
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude vrátená uchádzačovi.
17. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK , SPÔSOB HODNOTENIA
1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu zákazky podľa
požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „návrh na plnenie kritéria“.
2. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených hospodárskymi subjektmi podľa hodnoty
navrhovanej zmluvnej ceny celkom za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu.
3. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste, ostatné
ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.
18. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré:
- spĺňajú podmienky účasti podľa bodu 9 tejto výzvy na predkladanie ponúk,
- požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
elektronicky resp. poštovou prepravou.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, vyzvať
na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý
v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa
umiestnil ako tretí v poradí.
19. UZAVRETIE ZMLUVY
1. Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora alebo ktorého 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 (ak je uplatniteľné). Povinnosť zápisu do registra partnerov
verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
2. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy najneskôr v čase uzavretia zmluvy
o dielo predložil:
a.
zoznam všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu,
identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo,
identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa
pobytu) – vzor tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy
b.
harmonogram postupu výstavby,
c.
poistnú zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia
následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky (bližšie –
návrh zmluvy o dielo) – úradne overenú kópiu.
3. V prípade, že úspešný uchádzač do 10 pracovných dní, odo dňa vyzvania na uzavretie zmluvy o dielo, nepreukáže
splnenie vyššie uvedených povinnosti pre uzavretie zmluvy o dielo, resp. nepredloží požadované doklady verejný
obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa bodu 18 tejto výzvy.
20. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na úhradu.

Verejný obstarávateľ pri tomto zadávaní zákazky uplatňuje sociálny aspekt (Partnerská dohoda SR na roky
2014 – 2020).

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:

ZADÁVANIE ZÁKAZKY PODĽA § 117 ZÁK. Č.343/2015 ZZ. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

5

 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným verejným
obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách bude nevýhodný pre
verejného obstarávateľa, alebo vyšší ako finančné možnosti verejného obstarávateľa alebo vyšší ako
predpokladaná hodnota zákazky,
 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
Táto výzva na predkladanie ponuky je postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác, pri ktorom sa
uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá, (ktorá vzhľadom na
predpokladanú hodnotu zákazky je zákazkou s nízkou hodnotou) postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie
daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného
obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu
proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie uvedený účel
a bez súhlasu uchádzačov.
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

Projektová dokumentácia a výkaz výmer (neocenený),
Obchodné podmienky na dodanie predmetu zákazky (návrh zmluvy o dielo)
Formulár uchádzača – vzor
Návrh na plnenie kritéria – vzor
Čestné vyhlásenie – uzatvorenie poistnej zmluvy – vzor
Zoznam subdodávateľov – vzor

V Slavkovciach, dňa 11.10.2017
Štatutárny orgán verejného obstarávateľa:

Ing. Iveta Pavlíková, starostka obce

Výzva na predkladanie ponúk vrátane príloh uverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa:
http://www.obecslavkovce.sk/;
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Príloha č. 3 k výzve - vzor
____________________________________________________________________________________

FORMULÁR - PREDLOŽENIE PONUKY

____________________________________________________
Predmet zákazky - názov:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
IČO:

1

IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA
Obchodné meno alebo názov
uchádzača/člena skupiny
Sídlo alebo miesto
podnikania uchádzača/člena
skupiny
Štatutárny organ
uchádzača/člena skupiny
Poštová adresa na
doručovanie písomností
Právna forma
IČO
DIČ
IČ DPH (ak je platca)
Zápis v registri
2

IDENTIFIKÁCIA KONTAKTNEJ OSOBY (pre účely komunikácie uchádzača s verejným
obstarávateľom)

Meno a priezvisko
Obchodné meno alebo
názov uchádzača
Doručovacia adresa
Telefón
E-mail
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3
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Uchádzač uvedený v bode 1 tohto formulára musí ako súčasť svojej ponuky predložiť podpísané vyhlásenie
na nižšie priloženom formulári.
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
Ja/my, dolupodpísaný/í ......................... (meno a priezvisko),oprávnený/í zástupca/ovia uchádzača
týmto vyhlasujem/e,
že sme preskúmali a prijímame bez výhrad alebo obmedzení výzvu na predkladanie ponúk vrátane jej
príloh pre túto súťaž v celom rozsahu. V súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk
a jej príloh ponúkame uskutočnenie stavebných prác na zákazke s názvom:
„..............................................................“
v zmysle nami predloženej ponuky.
Našou ponukou sme viazaní v lehote viazanosti t.j. do: 31.12.2018
Potvrdzujeme, že nie sme v žiadnom takom postavení, ktoré by nás vylučovalo z účasti na postupoch
verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a že nie sme v konflikte záujmov alebo v žiadnom inom
vzťahu s inými osobami zúčastnenými na príprave zadávania tejto zákazky.
V prípade akejkoľvek zmeny vyššie uvedených okolností budeme o tom bezodkladne informovať verejného
obstarávateľa v ktorejkoľvek fáze verejného obstarávania a plne si uvedomujeme a súhlasíme, že
akákoľvek nepresná alebo neúplná informácia, ktorá je v tejto ponuke úmyselne poskytnutá, môže viesť k
nášmu vylúčeniu z procesu zadávania tejto zákazky a z uzatvorenia zmluvy, ktorá je jej výsledkom.
V ………………., dňa …………
..................................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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príloha č. 4 k výzve – vzor
__________________________________________________________________________________

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov

Obchodné meno uchádzača
Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača
IČO uchádzača:
Predmet zákazky – názov:

Názov kritéria

Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Zmluvná cena celkom s DPH
v Eur
Sme – nie sme platcom DPH 1
V ..............................dňa .....................................

..................................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)

1Nehodiace

sa prečiarknite
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príloha č. 5 k výzve – vzor
___________________________________________________________________________________

ČESTNÉ VYHLÁSENIE
__________________________________________________________________________________________

Obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača:
IČO uchádzača:
Predmet zákazky – názov:

Dolu podpísaná oprávnené osoba za uchádzača, v súťaži na predmet zákazky s názvom:
„...................................“
vyhlásenej verejným obstarávateľom ............................, výzvou na predkladanie ponúk zo dňa ....... a
uverejnenou na webovom sídle verejného obstarávateľa
čestne vyhlasujeme,
-

že v prípade, úspešnosti našej ponuky vo vyššie uvedenej zákazke uzatvoríme poistnú zmluvu
na poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činností predmetu
zákazky (napr. poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo
poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa), a to na poistnú sumu najmenej do výšky ceny
diela (s DPH) a taktiež uzatvoríme poistnú zmluvu pre potreby krytia rizika podľa bodu 5.29.
obchodných podmienok – zmluvy o dielo na poistnú sumu najmenej do výšky ceny diela (s
DPH).

V ……………………..dňa ………………………

..................................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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príloha č. 6 k výzve – vzor
___________________________________________________________________________________

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Obchodné meno:
Adresa sídla/miesto podnikania:
IČO:
Predmet zákazky – názov:

týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa s názvom:
„............................................“
vyhlásenej verejným obstarávateľom: ........................................................

a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená
neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas
plnenia zmluvy)
alebo

b) budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:
Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): celkom v
bez DPH
Navrhovaní subdodávatelia a predmet subdodávok
Názov subdodávateľa
(sídlo a IČO)

Kontaktná osoba
subdodávateľa

Predmet
subdodávky

.......% t.j. .... €

% plnenia zo
zákazky

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávatelia sú držiteľmi všetkých
potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy
prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a
riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.
V .............................. dňa ....................
..........................................................................
Podpis otlačok pečiatky uchádzača
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu
uchádzača oprávneného konať v záväzkových
vzťahoch)
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