Verejný obstarávateľ : Obec Výborná, OcÚ Výborná 12, 059 02 Výborná
Predmet obstarávania: Rozšírenie verejného vodovodu obce Výborná
Zákazka na zhotovenie stavebných prác : podľa §117 zák. č. 343/2015 Z.z.

Výzva na predloženie ponúk
Zákazka podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obec Výborná, so sídlom OcÚ Výborná 12, 059 02 Výborná ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1
písm. b) (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon“), Vás vyzýva na predloženie
ponuky v procese zadávania zákazky na výber zhotoviteľa stavebných prác pre projekt „Rozšírenie verejného
vodovodu obce Výborná“.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov :
Obec Výborná
Sídlo:
OcÚ Výborná 12, 059 02 Výborná
Štatutárny zástupca: Ing. Viera Strelová, starostka obce

2.

Osoba poverená verejným obstarávaním na základe mandátnej zmluvy :
Názov : Public Tenders, s.r.o.
IČO: 47397021
Sídlo: Sibírska 2, 080 01 Prešov
zastúpená: Ing. Rastislav Tapšák – štatutár
kontakt: 0911 976 973
e-mail: rasto.tapsak@gmail.com

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu : Osoba poverená verejným obstarávaním podľa
bodu 2 výzvy

4.

Predmet obstarávania: Rozšírenie verejného vodovodu obce Výborná.

5.

Stručný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania) : Projekt rieši rozšírenie verejného vodovodu
v obci Výborne v juhozápadnej lokalite obce Výborná , ktoré bude vedené okrajom miestnej
komunikácie. Napojenie na terajší verejný vodovod DN 100 z rúr HDPE d 110 x 10,0 mm. Vodovod je
navrhnutý z rúr z lineárneho polyetylénu HDPE d 110 x 10,0 mm celkovej dĺžky 461,0 m.
Zhotoviteľ je povinný pri spätnom zásype zabezpečiť meranie zhutnenia po vrstvách hrúbky 0,5 metra;
zápisnicu z týchto meraní predloží zástupcovi objednávateľa.
V súlade §38 ods. 4 zákona požadujeme vykonať práce, uvedené v oddieloch : 1, 4, 8 a 272 v rámci
objektu SO 02 rozpočtu stavby, bez využitia subdodávateľov. Uvedené sa nevzťahuje na dodávku
materiálu.
Stavebné práce sa budú realizovať v rozsahu podľa výkazu výmer a podľa projektovej dokumentácie,
ktoré sú prílohou č.2 k tejto výzve.

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Výsledkom verejného obstarávania bude
uzavretie Zmluvy o dielo podľa §536 zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Návrh zmluvných
podmienok je prílohou č. 3 k tejto výzve.

7.

CPV : 45210000-2 (Stavebné práce na stavbe budov)

8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 75.975,20 € bez DPH

9.

Rozdelenie predmetu zákazky : Predmet zákazky nie je rozdelený, tvorí jeden požadovaný celok.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Predloženie ponuky na časť
zákazky nie je možné.
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10. Variantné riešenia : Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky
11. Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. Výborná, bližšie v technickej správe.
12. Lehota výstavby: do 30 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom.
13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Príloha č. 1 - 3. Obhliadka miesta plnenia
zákazky: dobrovoľná; za účelom obhliadky kontaktujte obecný úrad na čísle +421 52/459 31 61
Kontaktná osoba – Ing. Viera Strelová. Termín obhliadky: po vzájomnej dohode.
14. Hlavné podmienky financovania : Verejný obstarávateľ bude financovať realizáciu z vlastných
prostriedkov a z prostriedkov Štrukturálnych a investičných fondov EÚ (EŠIF) – z Operačného programu
Ľudské zdroje, Kód výzvy OPLZ-PO6- SC611-2020-1 na základe Zmluvy o poskytnutí NFP ZM_SEP-IMRK22020-003876. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
15. Vysvetľovanie podkladov : V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne
požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese podľa bodu 2 : Public
Tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov. Požiadavku o vysvetlenie odporúčame doručiť najneskôr 3
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Pokiaľ sa v projektovej dokumentácii nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ,
krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní
technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných stavebných postupov a
materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a
náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov,
osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným
kritérium je najnižšia cena v eur (celkom / s DPH) za kompletné plnenie predmetu zmluvy.
Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk na základe
určeného kritéria. Ponuke s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto,
ostatným ponukám druhé, tretie, atď. Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk
Ocenenie každej položky výkazu výmer je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet musí byť položkový,
spracovaný v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Uchádzač nesmie
meniť merné jednotky položiek uvedených vo výkaze výmer bez súhlasu verejného obstarávateľa.
Uchádzač uvedie svoj návrh na plnenie kritérií na priloženom formulári – návrh na plnenia kritéria,
ktorý musí byť podpísaný oprávnenou osobou uchádzača, resp. môže byť podpísaný osobou
splnomocnenou na zastupovanie oprávnenej osoby uchádzača, ak súčasťou ponuky je aj originál alebo
overená fotokópia splnomocnenia tejto osoby na takýto úkon.
Úspešný uchádzač sa zaväzuje realizovať a odovzdať dielo podľa bodu 5 tejto výzvy maximálne za ceny
uvedené v jeho ponuke. Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním
predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné a telekomunikačné
výdavky, vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy a ostatné náklady
spojené s dodaním predmetu zákazky.
18. Lehota na predloženie ponuky: 31.03.2021 do 10:00 hod
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19. Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky: jazyk: slovenský; spôsob označenia ponuky: v prípade
zaslania
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať - ponuka vodovod VÝBORNÁ“.
Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy
b. E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - vodovod VÝBORNÁ“. Kontaktný e-mail na ktorý je
potrebné doručiť súťažné ponuky : rasto.tapsak@gmail.com
20. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: v zložení cena bez DPH, DPH, cena
s DPH, prípadne ceny celkom (v prípade neplatcu DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej
ponuky vrátane identifikačných údajov „obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ a IČ DPH“, v
Prílohe č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritéria.
b) návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení. Návrh zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
c) Nacenený výkaz výmer: v editovateľnej forme, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Uchádzač naceňuje výkaz výmer v predloženej štruktúre. Je zakázané meniť uvedené množstvá bez
súhlasu verejného obstarávateľa.
d) V rámci podmienok účasti požadujeme predložiť :
•

Doklad o oprávnení zhotoviť stavebné práce: napr. výpis z ŽR/OR SR. Uchádzač môže predložiť
aj výpis z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad,
verejný obstarávateľ použije údaje z verejných registrov.

•

Oprávnenie pre stavbyvedúceho pre inžinierske stavby v súlade s aktuálne platným
živnostenským zákonom, s odtlačkom okrúhlej pečiatky stavbyvedúceho s pripojeným podpisom
stavbyvedúceho, resp. ekvivalentný doklad. Zároveň predloží stavbyvedúci životopis, z ktorého
musí vyplývať, či je zamestnancom uchádzača alebo ide o inú osobu.

K podmienkam účasti : Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti technické a
odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení zákazky bude skutočne používať zdroje, resp.
kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia predmetných podmienok účasti. Skutočnosť
podľa predchádzajúcej vety preukazuje uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto
inej osoby, že v prípade potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas
celého trvania zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou,
ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú
boli kapacity uchádzačovi poskytnuté a zároveň musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO
21. Vyhodnotenie ponúk : Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, prijímateľ vyhodnocuje splnenie
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom
mieste v poradí (tzv. reverzná súťaž). Ak dôjde k vylúčeniu tohto uchádzača, vyhodnotí sa následne
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.
22. Obchodné/Zmluvné podmienky : Sú prílohou č. 3 k tejto výzve. Uchádzač môže meniť zmluvné
ustanovenia iba so súhlasom VO prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov
a sprievodnej dokumentácií. Všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú
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vymykať obvyklým obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými
podmienkami uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného
obstarávateľa (kupujúceho) a nebudú mať za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. Zmluva
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť
v rozpore s platnými právnymi predpismi.
V zmysle bodu 11.10 Zmluvy o dielo požadujeme zložiť depozit 10% z celkovej ceny diela bez DPH, na
bankový účet Objednávateľa. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov
Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností.
Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.Nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo podlieha schváleniu dokumentácie z procesu verejného
obstarávania poskytovateľom NFP. Za schválenie dokumentácie zákazky v rámci kontroly verejného
obstarávania sa bude považovať doručenie správy z následnej ex-post kontroly zo strany
Poskytovateľa NFP, v rámci ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli
mať vplyv na výsledok VO.
23. Sociálny aspekt : Úspešný uchádzač je povinný zamestnať minimálne 1 osobu, ktorá patrí k
marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň sú nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o
službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti zamestnania sú uvedené
v čl. 13 Zmluvných podmienok.
24. Ostatné podmienky : 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 § 23
zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a predložením ponuky sám, bez
akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi
25. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého
subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

V Prešove, dňa 18.03.2021

................................
Obec Výborná
v.z. Rastislav Tapšák
na základe plnomocenstva

Príloha č.1 : Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2 : PD + Výkaz výmer
Príloha č.3 : Návrh zmluvných podmienok

