VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 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. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Čečehov
Adresa:
Obecný úrad Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov
IČO:
00 325 104
DIČ:
2020738764
Zastúpený:
Stanislav Mráz, starosta obce
Web organizácie (URL):
http://www.cecehov.sk/
Kontaktná osoba pre účely JUDr. Stanislav Ďuriček
verejného obstarávania:
Telefón:
0907929345
E-mail:
vo.spektres@gmail.com
2. Názov predmetu zákazky:
„Objekt pre kultúru Čečehov – III. etapa“
Predpokladaná hodnota zákazky: 9.906,85 Eur bez DPH
3. Typ zákazky:
Stavebné práce, Hlavný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 Stavebné práce,
4. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na objekte pre kultúru Čečehov
– tretia etapa výstavby.
Bližšie informácie a podrobný rozsah prác sú uvedené v technickej správe,
jednotlivých výkresoch, v rozpočte a v Zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľné
prílohy tejto výzvy.
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo v jej prílohách objaví akýkoľvek odkaz
na konkrétny výrobok, materiál alebo zariadenie, výrobný postup, značku, patent
alebo typ, názov alebo výrobcu za účelom presnej špecifikácie , uchádzačom sa
umožňuje použiť výrobky, materiál alebo zariadenia, ktoré sú „ekvivalentné“ s názvom
alebo výrobcom takto uvedenom, ale uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v
zmysle predmetu zákazky a to pri dodržaní technických parametrov navrhovaného
zariadenia a materiálov. V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté ekvivalenty
uchádzač neuvedie priamo do oceneného rozpočtu, ale doloží samostatný zoznam
ekvivalentov k ocenenému rozpočtu, kde bude uvedená pôvodná položka a navrhovaný
ekvivalent k nej.
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5. Miesto dodania alebo uskutočnenia predmetu zákazky :
Obec Čečehov, parc. reg. C-KN č. 331,
6. Množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené v prílohách
tejto výzvy.
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač
musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v písomnej forme.
8. Lehota na dodanie alebo uskutočnene predmetu zákazky:
V zmysle Zmluvy o dielo, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
9. Hlavné podmienky financovania a
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:

platobné

podmienky,

alebo

odkaz

Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka 2014-2020
a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Platobné podmienky sú podrobne vyšpecifikované v Zmluve o dielo, ktorá je
neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
10. Podmienky účasti uchádzačov: Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
A. podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní že je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Verejný
obstarávateľ nepožaduje predkladanie dokladu v obsahu svojej ponuky k predmetnej
podmienke účasti, splnenie bude verejným obstarávateľom overené vo verejne
dostupných databázach (v prípade nemožnosti overenia podmienky účasti vo verejne
dostupných databázach si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať uchádzača
a predloženie relevantných dokladov na preukázanie podmienky účasti).
B. podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, že nemá uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a to
doloženým čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom
obstávaní. Vzor čestného vyhlásenia je neoddeliteľnou prílohou tejto Výzvy.
11. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Uchádzač predkladá ponuku prostredníctvom emailovej správy na adresu:
vo.spektres@gmail.com, prílohou ktorej budú uchádzačom podpísané a zoskenované
doklady podľa bodu 15 tejto výzvy.
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Lehota na predloženie ponúk je stanovená do 17.10.2019 do 17:00 hod..
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.
12. Obhliadka predmetu zákazky:
nie.
13. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

30.09.2020

14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnotené na základe jediného kritéria a to na základe najnižšej
celkovej ceny vypočítanej a vyjadrenej v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky
najnižšiu cenu celkom v EUR.
Za cenu celkom u platcu DPH sa považuje cena vrátane DPH.
Za cenu celkom u neplatcu DPH je to cena celkom.
15. Obsah ponuky:
- Cenová ponuka na samostatnom liste v požadovanom členení podľa bodu 16. tejto
výzvy vrátane identifikačných údajov uchádzača (obchodné meno a sídlo, IČO, DIČ,
email, telefón, podpis oprávnenej osoby uchádzača),
- Zmluva o dielo v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť
v rozpore s návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe tejto
výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy doplní iba
svoje identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je potrebné doplniť
(úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne vyzvaný na jej doloženie
v potrebnom počte rovnopisov); verejný obstarávateľ od uchádzačov nepožaduje, aby
súčasťou nimi predkladanej Zmluvy o dielo predkladanej v rámci ponuky boli jej
prílohy. Príloha č. 1 a č. 2 Zmluvy o dielo bude súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej
s úspešným uchádzačom.
- čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona o verejnom obstávaní,
- Ocenený výkaz výmer - rozpočet (podpísaný oprávnenou osobou uchádzača) podľa
jednotlivých položiek (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta;
všetky položky rozpočtu musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky
a jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta, uchádzač musí vyplniť
rozpočet v plnom rozsahu).
16. Spôsob určenia ceny
Cenovú ponuku na samostatnom liste predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky
celkom v požadovanom rozsahu a to v členení:
Cena predmetu zákazky.....................bez DPH
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DPH 20% ..........................................EUR
Cena predmetu zákazky celkom.........s DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená
a vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu
zákazky a z ostatných zmluvných podmienok uvedených v Zmluve, ktorá je
prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
17. Zmluvné podmienky:
Uvedené Zmluve o dielo, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tejto výzvy.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti,
za ktorých bolo toto zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
na predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný
obstarávateľ
si
vyhradzuje
právo
zrušiť
predmetnú
súťaž
aj v prípade, ak riadiaci orgán po vykonaní administratívnej kontroly predmetného
verejného obstarávania nepotvrdí zákonnosť postupu zadávania predmetnej zákazky.
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 Operačného programu Program rozvoja vidieka 2014-2020 (podaním ŽoNFP na základe
vyhlásenej výzvy MAS_110/7.4/1) je povinný splniť podmienku poskytnutia príspevku,
a to uplatnenie sociálneho aspektu v súlade s § 42 ods. 12 zákona o verejnom
obstarávaní. V prípade, ak úspešný uchádzač bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre
realizáciu zákazky, je podmienkou pre uchádzača, aby v takomto prípade zamestnal na
realizáciu predmetnej zákazky v zmysle zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
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minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC). Tento sociálny
aspekt verejný obstarávateľ podrobnejšie premietol do Návrhu Zmluvy o dielo, Článok
XI. Osobitné podmienky plnenia zmluvy- sociálny aspekt.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka
bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok vyhodnotenia ponúk prostredníctvom
e-mailu. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho ponuku
prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.
19. Prílohy
- Zmluva o dielo,
- Čestné vyhlásenie,
- Výkaz výmer,
- Technická správa vypracovaná Ing. Danko, Michalovce, 2019
- Výkresová časť PD

Čečehov, dňa: ......................

Stanislav Mráz, v.r.
starosta obce
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Vzor čestného vyhlásenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, ŽE NEMÁ ULOŽENÝ ZÁKAZ ÚČASTI
VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

Uchádzač:
...............................................................................................................................................
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO)

ktorý predkladá cenovú ponuku v rámci verejného obstarávania zadávaného postupom podľa
§ 117 zákona o verejnom obstarávaní a vyhláseného verejným obstarávateľom Obec
Čečehov, Čečehov 74, 072 11 Čečehov na predmet zákazky s názvom: „Objekt pre kultúru
Čečehov – III. etapa“

čestne vyhlasujem, že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

V............................, dňa.............

_________________________
Štatutárny zástupca oprávnený
vystupovať za uchádzača
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