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Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné

Potenciálny záujemca/uchádzač

Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkou hodnotou 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“)
__________________________________________________________________________________________

1.

Názov zákazky:
Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:
Názov:
Obec Tovarné
Zastúpený: PaedDr. Kvetoslava Mižáková, starostka obce
Adresa:
Tovarné 4, 094 01 Tovarné
IČO:
00332887
DIČ:
2020630535 (NEPLATITEĽ DPH)
e-mail:
ocu.tovarne@mail.t-com.sk
web:
www.tovarne.sk
Telefón:
+421 574495231
Mobil:
+421 917817823

3.

Predmet zákazky: Úprava verejného priestranstva v obci Tovarné

4.

Druh zákazky: Stavebné práce

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: zákazka nie je rozdelená na časti, požaduje sa predložiť
ponuku na celý predmet zákazky

6. Podmienky účasti:
Podmienka účasti

Spôsob preukázania

Osobné postavenie podľa § 32 ods. 1, písm. e), f), h):
e)

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od
vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností,
ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať
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Uchádzač
preukazuje
splnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1,
písm. e), f), h) predložením čestného
vyhlásenia – Príloha č. 2 Výzvy
Verejný obstarávateľ má k dokladom
na preukázanie podmienok účasti
prístup
priamo
a bezodplatne
v elektronických databázach, preto
použije údaje získané z týchto
verejne dostupných databáz.
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7.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce zahŕňajúce rekonštrukciu jestvujúcej spevnenej plochy,
pešie komunikácie, terénne a sadové úpravy, umiestnenie lavičiek, odpadkových košov a stojanu
na bicykle pre náhodných turistov a obyvateľov obce s využitím počas celého roka. Stavba je
situovaná v zóne individuálnej bytovej výstavby v bývalom areáli materskej školy v bezprostrednej
blízkosti obecného úradu, zdravotného strediska a základnej školy. Rekonštrukciou a úpravou
areálu sa vytvorí upravená plocha v centre obce.
Bližšie informácie a podrobný rozsah prác sú uvedené v projektovej dokumentácii a v zadaní
(výkaze výmer), ktoré tvoria prílohy výzvy.
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk alebo v zadaní (výkaze výmer), objaví akýkoľvek odkaz na
konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho
ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre
ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov
uchádzač predloží prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení, samostatný
očíslovaný zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, alebo iných vhodných
dokumentov, ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti
ekvivalentných výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty a doklady
a odôvodnenia preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhovaného
ekvivalentného výrobku/materiálu.

8.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce

9.

Predpokladaná hodnota zákazky: 34 112,07 € bez DPH

10.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky, alebo trvanie zmluvy:
Termín začatia: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Termín ukončenia: do 120 kalendárnych dní odo dňa začatia

11.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Podľa zadania - výkazu výmer

12.

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, okres Vranov nad Topľou, Obec Tovarné

13.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

14.

Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste.
Obhliadka je nepovinná a záujemca/uchádzač môže predložiť ponuku, aj keď obhliadku miesta
nevykonal.

15.

Lehota a miesto na predloženie ponúk: 31.01.2020 do 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov, e-mail: sutazneponuky@gmail.com

16.

Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu uchádzača jedným z nasledovných spôsobov:
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poštou, alebo iným doručovateľom, osobne, alebo e-mailom.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a cena celkom s DPH (v prípade ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ – PRV – TOVARNÉ
Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola
zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
17. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky uvedená
v návrhu na plnenie kritéria. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a
vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmete zákazky sa uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti
podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie ponuky, alebo o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa
následne splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v
poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky.
18. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.07.2020.
19. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
- Návrh na plnenie kritéria – príloha č. 1 Výzvy – vyplnený, datovaný a podpísaný štatutárnym
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača
-

Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32, ods. 1, písm. e), f), h) – príloha č. 2 Výzvy
podpísané štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.
Verejný obstarávateľ overí pravdivosť čestného vyhlásenia uchádzača v príslušných
registroch a v zozname fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákon nelegálneho
zamestnávania (Zákon č. 82/2005 Z. z.) vedenom Národným inšpektorátom práce

-

Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a súhlas so zmluvnými podmienkami a osobitnými
požiadavkami na plnenie zmluvy (sociálne hľadiská) určenými verejným obstarávateľom –
príloha č. 3 Výzvy – vyplnené, datované a podpísané štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača

-

Ocenené zadanie – Príloha č. 4 Výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnené
zadanie podľa jednotlivých položiek vrátane krycieho listu rozpočtu v tlačenej forme
potvrdený oprávnenou osobou konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny uviesť
s matematickým zaokrúhlením na dve desatinné miesta); všetky položky zadania musia byť
ocenené ako súčin mernej jednotky a jednotkovej ceny zaokrúhlenej na dve desatinné
miesta; uchádzač musí vyplniť zadanie v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť
nulová;
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UPOZORNENIE: Uchádzač je povinný oceniť všetky položky zadania (jednotkovou cenou
vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa zakazuje výkaz výmer akokoľvek pozmeňovať (poradie
položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod. Pre spracovanie ponuky a ocenenie
uchádzačmi je priložené zadanie záväzné.
Uchádzač vyplní v zadaní bunky so žltým podfarbením. Po zadaní jednotkovej ceny do
príslušnej bunky zadania sa automaticky vyplní cena celkom. Cenu celkom z oceneného
zadania následne uchádzač prenesie do príslušného krycieho listu rozpočtu podľa toho, či
je alebo nie je platiteľom DPH.
20. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa: 31.01.2020 o 11:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov
21. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 (ďalej len „PRV“)
na základe Výzvy MAS:
Zameranie výzvy: 309072001 - 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie
Kód výzvy: MAS_100/7.2/2
22. Podmienky vykonania zákazky:
1. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 ZVO a § 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom
zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný obstarávateľ v tomto
verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych
hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
2. Počas doby realizácie zákazky v prípade, ak zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje
kapacity pre realizáciu danej zákazky, zhotoviteľ v takomto prípade zamestná na realizáciu
predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec,
okres, VÚC). Môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas, (či už dobu určitú,
alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.
3. Ak je verejný obstarávateľ uvedený v Atlase rómskych komunít 2013, kde populácia Rómov
je 15 % a viac, je zhotoviteľ v prípade podľa bodu 2 povinný uplatniť sociálne hľadisko
týkajúce sa inklúzie marginalizovaných rómskych komunít.
Bližšie informácie k uplatneniu sociálnych hľadísk a ostatné podmienky vykonania zákazky sú
uvedené v návrhu zmluvy o dielo.
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. Podkladom pre vypracovanie a predloženie ponuky je táto výzva na predkladanie ponúk, jej
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria, Príloha č. 2 – Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu
podmienok účasti, Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov, Príloha
č. 4 – Zadanie, Príloha č. 5 - Zmluva o dielo a Projektová dokumentácia. Zmluvu o dielo
uchádzač v ponuke nepredkladá. Zmluvu o dielo predkladá až úspešný uchádzač.
Predpokladaná lehota na uzatvorenie zmluvy: do 04.02.2020.
2. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
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všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.
3. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená perom nezmazateľným atramentom, písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú
osobu čitateľný.
4. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie
ponuky.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania
zákazky ak:






sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo
ich možné predvídať, alebo
ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám,
nedostal ani jednu ponuku,
ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa,
bude neregulárna, či inak pre verejného obstarávateľa neprijateľná.

6. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na
vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.
7. Verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku výsledok
vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia a to
v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa
o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe zadávania zákazky nie je možné
podať námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b) zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní.
8. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f).
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od
nej odstúpi.
10. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
11. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly /
auditu / overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.
12. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade nezískania finančných
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prostriedkov od poskytovateľa pomoci.
13. Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou,
použijú sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.
14. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže
ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktných osobách uvedených v
bode č. 2 tejto výzvy.
V Tovarnom, 21.01.2020

Prílohy:
1/ Návrh na plnenie kritéria
2/ Čestné vyhlásenie uchádzača k splneniu podmienok účasti
3/ Čestné vyhlásenie uchádzača ku konfliktu záujmov
4/ Zadanie
5/ Zmluva o dielo (návrh)
6/ Projektová dokumentácia

PaedDr. Kvetoslava Mižáková,
starostka obce

Prílohy Výzvy sú k dispozícii v editovateľných formátoch na nižšie uvedenej URL adrese:
https://drive.google.com/file/d/1iQDItfuku2QYo9CRQqC9AeU4rgpBsPtB/view?usp=sharing
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