Obec Horný Lieskov
Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

-

65/2019

Vybavuje/telefón
Ing. Andrej Torda/0911 871 831

Horný Lieskov
08. 02. 2019

Vec: Výzva na predkladanie ponúk
zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa:
www.lieskov.sk
I. Základné informácie:
1.

Predmet zákazky
Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Sídlo :
IČO:
Kontaktná osoba:
Č. tel.:
Mobil:
e- mail:

Obec Horný Lieskov
Horný Lieskov 155, 018 21 Dolný Lieskov
00623695
Ing. Andrej Torda, starosta
+421 42 435 3260
+421 911 871 831
starosta@lieskov.sk

Obec Horný Lieskov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní.
Použitý postup:
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“). Ide o predmet zákazky nie bežne dostupný na trhu, ktorým sú stavebné
práce na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek.
3.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s výstavbou hasičskej zbrojnice v obci
Horný Lieskov podľa rozsahu poskytnutých súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ
požaduje naceniť práce podľa prílohy č. 3 výkaz výmer kde je podrobnejšia špecifikácia.
CPV - Hlavný slovník
Hlavný predmet:
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45216121-8 Stavebné práce na objektoch hasičských staníc
4.

Predpokladaná cena predmetu zákazky:
do 41 631,41 EUR bez DPH
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
požadovaného predmetu zákazky.
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie v navrhovanej cene.

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6.

Lehota na predkladanie ponuky
Do: 18. 02. 2019 do 12:00 hod.

7.

Spôsob predloženia ponuky
Poštou alebo osobne na: Obec Horný Lieskov č. 155, 018 21 Dolný Lieskov. Uchádzač
predloží ponuku v samostatnej zalepenej obálke s označením: „PONUKA
NEOTVÁRAŤ!“ a heslom:
„Výstavba hasičskej zbrojnice v obci Horný Lieskov – II. etapa“.

8.

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH vypracovanú na základe
ocenenia predloženého výkazu výmer,
Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v súťažnom podklade – výkresovej
časti projektu a výkaze výmer odvolávajúce sa na odkazy konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne
presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné
výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke preukáže, že ekvivalentné výrobky a
špecifikácie, ktoré navrhuje sú rovnocenné a spĺňajú určené technické požiadavky
verejného obstarávateľa.
c) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - Výpis zo Živnostenského registra
(FO), resp. Obchodného registra (PO).
d) Návrh zmluvy o dielo
e) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk ( príloha č. 2)

9.

Variantné riešenia
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Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
10. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH
stanovená uchádzačom.
11. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
12. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou ponuky v EUR
vrátane DPH. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa
nasledovného vzorca:
najnižšia cena uchádzača
Počet bodov = –––––––––––––––––––––––––– x 100
cena hodnoteného uchádzača
(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
Verejný obstarávateľ zašle písomne výsledok verejného obstarávania uchádzačom na
kontaktnú adresu uchádzača uvedenú v ponuke.
13. Miesto plnenia predmetu zákazky
Miesto dodania predmetu zákazky: obec Horný Lieskov, parc. č. KN-C 50/3, k. ú. Horný
Lieskov.
14. Termín plnenia predmetu zákazky
Stavebné práce musia byť ukončené do 9 mesiacov od prevzatia staveniska.
15. Lehota viazanosti ponúk
Ponuky sú viazané do 31. 12. 2019
Lehota viazanosti ponúk sa môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť. Verejný
obstarávateľ oznámi predĺženie lehoty uchádzačom písomne.
16. Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom zmluvu o dielo podľa prílohy tejto výzvy.
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Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu a rozpočtu obce.
Verejnému obstarávateľovi bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu z Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky vo výške 30 000,- EUR. Z uvedeného dôvodu úspešný
uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami
kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami, ktorými sú:
a. Poskytovateľ dotácie MV SR a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ
Verejný obstarávateľ poskytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo v maximálnej výške
50% z ceny diela na základe zálohovej faktúry vystavenej objednávateľom.
U konečného vyúčtovania verejný obstarávateľ predmetu zákazky požaduje vystavenie
dvoch faktúr úspešným uchádzačom /zhotoviteľom nasledovne:
1) do výške 30 000,- EUR s DPH pre zúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu z
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
2) do výšky zostávajúcej čiastky zmluvnej ceny pre zúčtovanie položky hradenej z
rozpočtu obce.
V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne
uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo s
nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej
stránke verejného obstarávateľa. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej
zverejnení na internetovej stránke verejného obstarávateľa.
Požiadavka na uplatnenie sociálneho aspektu: v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby
v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
17. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Nie.
18. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
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- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov,
ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
II. Súťažné podklady
Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky poskytne záujemcom tieto súťažné
podklady pre vypracovanie ponuky:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č. 3
Príloha č. 4

Výkaz výmer
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Projektová dokumentácia
Návrh zmluvy o dielo

Ing. Andrej Torda v.r.
starosta obce
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