Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk sa vyhlasuje / zadáva pre:zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len
„ZVO“).
Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: §7 odsek 1 písm. b) ZVO

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obchodné meno / Názov
Poštová adresa
IČO

ObecZatín
Obecný úrad Zatín, Hlavná 241/45, 076 53 Boľ
00332151

Kontaktná osoba
tel. č.
e. mail

Zoltán Szaxon, starosta obce
+421 56 639 27 41

ocuzatin@centrum.sk

2. Názov zákazky:
Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania –
Kultúrny dom a Obecný úrad v obci Zatín
3. Druh zákazky:
stavebné práce
4. Stručný opis predmetu zákazky
Stavebné úpravy jestvujúceho objektu, ktorý je využívaný ako Kultúrny dom a Obecný úrad podľa
priloženej projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Máriou Janokovouavýkazu výmer (Zadania).
Jedná sa o nasledovné objekty:
SO 01 Zateplenie obvodového plášťa
SO 02 Zateplenie strešného plášťa
SO 03 Výmena otvorových konštrukcií
5. Spoločný slovník obstarávania
Hlavný kód CPV
Predmet zákazky

CPV podľa slovníka

Stavebné práce

45000000-7

Dodatočné kódy CPV
Predmet zákazky
Tepelnoizolačné práce
Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí

CPV podľa slovníka
45321000-3
45421100-5

6. NUTS kód: SK042
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 124 594,17Eur bez DPH

8.Miesto uskutočnenia stavebných prác: Jestvujúci objekt súp.č. 241 na Hlavnej ulici v obci Zatín,
na parcele č. 177/2, okres Trebišov.
9. Technická špecifikácia predmetu zákazky
Viď. Projektová dokumentácia stavby (príloha č. 1) a Zadanie -výkaz výmer (príloha č. 2).
10. Rozdelenie predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
11. Možnosť predloženia variantných riešení
Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.
12. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
12.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
a)

nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie,

b)

nemá nesplnenú povinnosť vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je
alebo bola subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa ZVO, alebo nemá
nesplnenú povinnosť vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy
alebo odstupného, na ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú
výkonom rozhodnutia,

c)

je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu obstarávania.

12.2. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 12.1
a)

písm. a) a b) čestným vyhlásením (viď. príloha č. 3 - vzor čestného vyhlásenia)

b)

písm. c) doloženou fotokópiou dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky, ak takáto informácia je dostupná vo verejne dostupnom a
bezplatnom registri, stačí odkaz na webovú stránku, kde sa nachádza požadovaná
informácia .

12.3. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti:
a)

uchádzač má k dispozícii osobu, ktorá má autorizačné osvedčenie o vykonaní odbornej
skúšky pre činnosť stavbyvedúceho pre pozemné stavby alebo ekvivalentný doklad.

12.4. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 12.3
a)

písm. a) fotokópiou osvedčenia, vydaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp.
ekvivalent tohto osvedčenia,

13. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny
13.1. Uchádzač predloží ponuku poštou resp. osobne na poštovú adresu: Obecný úrad Zatín, Hlavná
241/45, 076 53 Boľv uzavretom obale s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača s označením „súťaž“ a heslom súťaže
„Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov“.
13.2. Ak sa ponuka doručuje osobne, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom
uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.

13.3. Ak bude ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, tak sa vráti uchádzačovi
neotvorená.
13.4. Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce
zo súčtu jednotlivých položiek podľa priloženého zadania – výkazu výmer.
14. Lehota na predkladanie ponúk je stanovenádo 23.11.2017 do 12:00 hod15. Lehota viazanosti
ponúk je stanovená do 30.11.2017.
16. Príprava a obsah ponuky:
16.1. Ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná

štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou poverenou konať v mene uchádzača.
16.2. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku

(t.j. v slovenskom jazyku), resp. v českom jazyku.
16.3. Ponuka musí obsahovať:

- identifikačné údaje uchádzača – názov spoločnosti, adresa sídla spoločnosti, IČO, DIČ, IČ
DPH, kontakt
- cenovú ponuku na predmet obstarávania, vypracovanú podľa priloženého zadania – výkazu
výmer (príloha č. 2) a podpísanú osobou oprávnenou konať za uchádzača
- dokumenty na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 12.2a 12.4 tejto výzvy.
16.4. Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie konkrétnych stavebných

materiálov, stavebných dielov alebo výrobkov, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky
s ekvivalentným riešením, ktoré majú porovnateľné technické vlastnosti ako uvedené konkrétne
výrobky v súťažných podkladoch.
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť ponukovú cenu za celý predmet zákazky v Eur s DPH.
Ponuky sa zoradia podľa cien za predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od
najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu ponúknutú cenu.

Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky
najnižšiu cenu.
18. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:
Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v

znení neskorších predpisov na dobu určitú.
19. Termín realizácie: do 6 mesiacov od zadania zákazky
20. Minimálne obchodné a zmluvné podmienky:

20.1. Minimálne obchodné podmienky sú v prílohe č. 4 – Vzor Zmluvy o dielo
21. Cena
21.1. Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov.

21.2. Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu jednotlivých položiek podľa
priloženého zadania – výkazu výmer.
22. Osobitné podmienky plnenia zmluvy
22.1. V zmysle Metodického pokynu pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie

stavebných prác a na poskytnutie služieb pri uplatňovaní sociálneho aspektu pri verejnom
obstarávaní (ďalej aj „VO“) pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2020
verejný obstarávateľ stanovujeosobitné podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych
hľadísk, najmä.ochrany práce a pracovných podmienok.
22.2. verejný obstarávateľ požaduje, aby sa uchádzači v zmluve o dielo zaviazali zamestnať na

realizáciu predmetnej zákazky osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky.
Príslušná inštitúcia, od ktorej uchádzač (dodávateľ) získa informácie o povinnostiach týkajúcich
saochrany práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác počas
plnenia zmluvy: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trebišov, pracovisko Kráľovský Chlmec, tel. č.:
+421562444208.
23. Ďalšie informácie
23.1. Verejný obstarávateľ plánuje financovať zákazku z NFP na základe Výzvy č. 22/PRV/2017 na

prekladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka Slovenskej
republiky 2014 – 2020, 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.
23.2. Výsledok z porovnania cenových ponúk bude doručenýúspešnému uchádzačovi a neúspešným

uchádzačom do 10 dní odo dňa lehoty na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 13 tejto
výzvy.
23.3. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, ak táto zmluva nebude v rozpore

s výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom a ktorý poskytne na jej uzavretie
riadnu súčinnosť.
23.4. Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie, ak:




ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
všetky doručené cenové ponuky prekročili predpokladanú hodnotu zákazky.

23.5. Verejný obstarávateľ môže zrušiť verejné obstarávanie aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za

ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania
vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa
požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval.
23.6. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z procesu verejného obstarávania, ak uchádzač:





nesplní podmienky účasti,
nepredloží požadované doklady alebo informácie, alebo poskytne nepravdivé
informácie,
nevypracoval cenovú ponuku podľa tejto výzvy.

V Zatíne, 10.11.2017

Zoltán Szaxon

starosta obce
Prílohy:
- Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia (elektronicky)
- Príloha č. 2 - Zadanie – výkaz výmer (elektronicky)
- Príloha č. 3 – vzor Čestného vyhlásenia (elektronicky)
- Príloha č. 4 – vzor Zmluvy o dielo (elektronicky)

