PRIESKUM TRHU
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
TYP VÝZVY
Výzva slúži na účel výberu dodávateľa stavebných prác, výsledkom verejného obstarávania
bude uzatvorenie zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1. Názov organizácie:
Obec Horný Lieskov
IČO:
00 623 695
Sídlo organizácie:
Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov
V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Andrej Torda – starosta obce
1.2. Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Adresa: KRO s.r.o., Podhlinie 1160/16, 017 07 Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Bc. Ján Kročil
Telefón: 0901 918 170, email: jano.krocil@gmail.com
2. PREDMET ZÁKAZKY
por.č.

1

kód CPV

45212220-4

Názov predmetu zákazky

„Amfiteáter Horný Lieskov –
obnova a stavebné úpravy
jestvujúcich objektov a
výstavba nových objektov“

stavebné práce

Stavebné práce v rozsahu
projektovej dokumentácie

2.1. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí príloha č.2 Výkaz výmer PD „Amfiteáter
Horný Lieskov – obnova a stavebné úpravy jestvujúcich objektov a výstavba nových
objektov“ SO001-SO015 okrem SO002, SO005, SO012, SO013.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
V prípade, že sú v projektovej dokumentácii, alebo vo výkaze výmer uvedené výrobky
konkrétnej značky/modelu, uchádzač môže ponúknuť ekvivalentný výrobok, ktorý musí mať
identické alebo lepšie technické parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknuté
výrobky musia spĺňať všetky príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy
týkajúce sa predmetných výrobkov.
2.2. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH (PHZ): 149 450,-Eur
2.3. Technické a kvalitatívne požiadavky
2.3.1. Uchádzač zabezpečí a vykoná stavebné práce a súvisiace činnosti, ktoré musia
zodpovedať Slovenským technickým normám alebo normám EÚ, v súlade s predmetom
zákazky.
2.3.2. Verejný obstarávateľ vyžaduje na stavebné práce záruku minimálne 60 mesiacov a začne
plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. U zariadení na ktoré dáva
výrobca inú záručnú dobu, platí záručná doba uvedená výrobcom, minimálne však 24
mesiacov. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou
zárukou ako 60 mesiacov s uvedením záručnej doby danej výrobcom.
3. KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY
3.1. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
3.2. Možnosť rozdelenia predmetu zákazky respektíve cenovej ponuky: Nie
3.3. Variantné riešenie: Nie

4. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
4.1. Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov nadobudnutých verejným obstarávateľom
z prostriedkov programu rozvoja vidieka č. výzvy 22/PRV/2017 PRV 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 a z vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa.
4.2. Verejný obstarávateľ vykoná platbu na základe vystavených faktúr od dodávateľa v súlade
s uzatvorenou zmluvou o dielo na stavebné práce. Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi.
5. ZMLUVA
5.1. Výsledkom verejnej súťaže bude zmluva o dielo.
5.2. Návrh zmluvy o dielo tvorí samostatnú prílohu tejto výzvy.
5.3. Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník (ďalej aj ,,Zmluva“). Konkrétne plnenie bude podľa podmienok zmluvy. Verejný
obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na
predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na
plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora najneskôr
v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu. Zákon č.
315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Horný Lieskov,
parcela č.:154/1, 153/7,23,22, novovytvorené 154/27,28,29,30,31
6.2. Plánovaná lehota stavebných prác maximálne: do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy.
6.3. Lehota realizácie stavebných prác je hodnotené kritérium.
7. OPRÁVNENÝ UCHÁDZAČ
7.1. Oprávneným uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trhu dodáva stavebné práce, ktoré sú predmetom tohto prieskumu trhu a predložila
ponuku.
8. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
1)Podmienka účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO.
Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
ZVO spôsobom súladným s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO (kópia originál dokladu), alebo spôsobom
súladným s § 152 ods. 1 ZVO,
9. PODMIENKY SÚŤAŽE
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka musí obsahovať dokumentáciu pre
predmet zákazky uvedený v časti 11. Obsah cenovej ponuky.

9.1. Ponuku, ktorá bude obsahovať náležitosti uvedené v tejto výzve doručí uchádzač poštou,
osobne, alebo kuriérom v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 13 tejto výzvy na adresu
Obec Horný Lieskov, Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov .
9.2. Označenie ponuky: Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje: adresu obstarávateľa,
adresu uchádzača, označenie „Neotvárať“ a označenie heslom zákazky: „Amfiteáter Horný
Lieskov“. Rozhodujúci je dátum doručenia. Ponuky predložené elektronickou formou
nebudú akceptované.
9.3. Komunikácia: V tomto postupe zadávania zákazky bude verejný obstarávateľ pri komunikácii
so záujemcami/uchádzačmi postupovať v súlade s § 187 ods. 8 ZVO. Komunikácia medzi
verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňovaná prostredníctvom
elektronických prostriedkov. Kontaktná osoba uvedená v bode 1.2 tejto výzvy.
9.4. Vysvetľovanie: Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom
elektronických prostriedkov. V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov
uvedených v tejto výzve v lehote na predloženie cenovej ponuky podľa bodu 13.1 tejto
výzvy, môže záujemca požiadať verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie, na kontaktnú
adresu zástupcu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.2 tejto výzvy, najneskôr v deň
predchádzajúci poslednému dňu lehoty na predkladanie ponúk do 15:00 hod..
10. UPLATNENIE SOCIÁLNEHO ASPEKTU
10.1.
Uchádzač sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude
potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade
zamestná na realizáciu predmetnej zákazky minimálne jednu osobu, ktorá spĺňa minimálne
dva z nasledujúcich predpokladov:
•
•
•
•
•
•
•
•

má trvalý pobyt a žije v obci, v ktorej je stavba realizovaná,
po dobu viac ako 6 po sebe nasledujúcich mesiacov nebola zamestnaná inak ako prácou
vykonávanou pri aktivačnej činnosti alebo prácou vykonávanou prostredníctvom dohody o
vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti,
pochádza z marginalizovaných rómskych komunít,
má zdravotné postihnutie,
pochádza z etnickej menšiny,
pochádza z náboženskej menšiny,
je starší ako 50 rokov,
má nižšie vzdelanie

Forma zamestnania tejto osoby nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší
pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o vykonaní práce alebo o pracovnej
činnosti.

11. OBSAH CENOVEJ PONUKY
11.1.
Doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e)ZVO spôsobom súladným s §32 ods. 2písm. e)ZVO (kópia originál dokladu),
alebo spôsobom súladným s § 152 ods. 1 ZVO
11.2.
Čestné vyhlásenie o uplatnení sociálneho aspektu (vzor tvorí Príloha č.3)
11.3.
Návrh na plnenie kritérií s uvedením ceny za dodanie a termín realizácie prác
v dňoch. Cena sa uvedie v € s DPH, neplatca DPH túto skutočnosť zreteľne uvedie v cenovej
ponuke. (Cena musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť
uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním predmetu
obstarávania.)
11.4.
Nacenený výkaz výmer tejto výzvy za každý SO tvoriaci predmet tejto zákazky
samostatne, vrátane súhrnného krycieho listu a rekapilulácie celého predmetu zákazky,
opatrený podpisom oprávneného zástupcu uchádzača, v súlade s požiadavkami verejného
obstarávateľa.
11.5.
Návrh zmluvy o dielo – uchádzač nie je povinný predložiť podpísaný Návrh
zmluvy o dielo, pričom návrh zmluvy predloží verejný obstarávateľ úspešnému
uchádzačovi. V súlade s bodom 14.3 tejto výzvy uchádzač predložením ponuky
súhlasí so znením Návrhu zmluvy.
12. KRITÉRIUM VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK
12.1.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka
12.2.
Kritéria:
12.2.1. Celková cena za realizáciu prác – 70%, čím nižšia tým lepšia
12.2.2. Celková lehota realizácie prác v pracovných dňoch – 30% , čím nižšia tým lepšia
13. UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
13.1.
28.11.2017 do 9:00 hod.
13.2.
Neúplná ponuka nebude hodnotená.
14. OSTATNÉ PODMIENKY
14.1.
Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2018
14.2.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
14.3.
Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom podpíše zmluvu o dielo v súlade s
oznámením o výsledku,
pričom návrh zmluvy predloží verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi.
14.4.
Uchádzač, predložením cenovej ponuky, súhlasí s podmienkami stanovenými
verejným obstarávateľom.
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií.
Príloha č. 2: Výkaz výmer PD
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie o uplatnení sociálneho aspektu
Príloha č. 4: Návrh zmluvy o dielo

Horný Lieskov, dňa: 20.11.2017

Ing. Andrej Torda
starosta

