OBEC ULOŽA, ULOŽA 76
053 71 ULOŽA

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
Zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ustanovením podľa § 9 ods. 9
zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Uloža
Sídlo:
Uloža 76, 053 71 Uloža
IČO:
00329720
DIČ:
2020741635
Telefón:
053 459 72 02
Kontaktná osoba:
Pavol Abrahamovský, starosta obce
e-mail:
uloza@uloza.sk

2.

Názov predmetu zákazky, podrobný opis a rozsah predmetu zákazky
Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác

„Revitalizácia verejných priestranstiev v obci Uloža“
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spočívajúcich v revitalizácií verejných
priestranstiev v obci Uloža nachádzajúcich sa na začiatku obce na priestranstvách pred vstupom
na cintorín a na samotnom pietnom mieste a to na základe projektovej dokumentácie
spracovanej Pro – Ateliers s.r.o. – projektovanie a realizácia stavieb.
Celkovo koncepcia revitalizácie verejných priestranstiev spočíva pri v rekonštrukcii fasády na
dome smútku, čo predstavuje jej osekanie až po režné murivo, výspravka a nové omietnutie
silikónovou omietkou. Ďalej pôjde o zrealizovanie odkopu po celom obvode stavby spojeného s
jej odvodnením. Revitalizácia priestranstiev zahŕňa sadové úpravy, vybudovanie chodníka na
cintoríne na ktorého konci bude umiestená oddychová plocha s osadenými lavičkami. V rámci
skvalitnenia prístupu na toto pietne miesto sa plánuje realizácia terénnych schodov, ktoré budú
vedené popri novej šikmej spevnenej ploche pre peších.
Podrobná špecifikácia stavebných prác je uvedená v projektovej dokumentácii, konkrétne
v technickej správe ako aj v spracovanom neocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu tejto
výzvy.
3.

Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to na
základe spracovaného a oceneného výkazu výmer stavebných prác:
29 547,07 EUR bez DPH
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4.

Termín na predloženie ponúk
04.03.2016 do 10:00 hod

5.

Adresa doručenia ponúk
Ponuky vrátane dokladov podľa bodu 6. tejto výzvy musia byť predložené v lehote uvedenej
v bode 4. v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka – revitalizácia verejných
priestranstiev“ osobne alebo poštou a zaslané:
Adresa na doručenie poštou:
OBEC ULOŽA, ULOŽA 76, 053 71 ULOŽA
Adresa na osobné doručenie:
OBEC ULOŽA, ULOŽA 76, 053 71 ULOŽA a to v pracovných dňoch v čase od 8:00 – 14:00 hod.
prípadne naskenované vo formáte pdf e- mailom na adresu: uloza@uloza.sk

6.

Určenie podmienky účasti
6.1

6.2
6.3
7.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač splnenie podmienky účasti týkajúcej sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní preukázal
predložením dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom
zákazky.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj neoverenú kópiu, resp. sken predmetného
dokladu.
Doklad musí odrážať skutkový stav v čase, v ktorom uchádzač predkladá ponuku.

Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
7.1
7.2

7.3
7.4

7.5

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Celková cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu v Eur. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač najneskôr do siedmych (7)
kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o dielo predložil doklad o poistení
zodpovednosti za škodu spôsobenú podnikateľom, uzavreté minimálne do výšky hodnoty
stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky (ďalej len „Dielo“). Úspešný uchádzač je
povinný predložiť kópiu poistnej zmluvy a kópiu uhradenia poistného. Zároveň úspešný
uchádzač sa zaväzuje, že poistenie bude trvať počas celej doby realizácie Diela.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač ako zhotoviteľ diela zaviazal
v prípade potreby navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky. V takomto
prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v
mieste realizácie zákazky ( v poradí obec, okres, VÚC)
Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na
kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných
mimo pracovného pomeru atď.
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8.

Ekvivalentné riešenie
V prípade, ak sa uchádzač rozhodne predložiť ponuku aj s inými výrobkami, zriaďovacími
predmetmi alebo materiálmi, ako sú uvedené v priloženom neocenenom výkaze výmer,
verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zriaďovací predmet alebo
materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:

9.

a)

ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu navrhovaného postupu stavebných
prác

b)

uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných
položiek“, v ktorej uvedie čísla pôvodných položiek z výkazu výmer, ku ktorým ponúka
ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické
parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel
pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zriaďovací predmet alebo materiál
je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa výkazu výmer.

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác
9.1
9.2

9.3

10.

Obhliadka miesta uskutočnenia stavebných prác je potrebná.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prostredníctvom kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa požiadali o vykonanie obhliadky miesta uskutočnenia
stavebných prác. Verejný obstarávateľ obratom oznámi záujemcovi miesto, termín a čas
obhliadky.
Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží
princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.

Typ zmluvy
10.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa ustanovenia
§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
10.2 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými
stranami.
10.3 Zmluva o dielo nadobudne účinnosť až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP. Verejný obstarávateľ ako žiadateľ NFP je povinný po nadobudnutí účinnosti Zmluvy
o poskytnutí NFP túto skutočnosť v bezodkladnej lehote (do piatich pracovných dní)
písomne oznámiť úspešnému uchádzačovi ako dodávateľovi stavebných prác. Zmluva o
dielo nadobudne účinnosť dňom doručenia predmetného oznámenia dodávateľovi.
10.4 Ak nedôjde k uzatvoreniu Zmluvy o poskytnutí NFP medzi verejným obstarávateľom ako
žiadateľom NFP a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) ako poskytovateľom
NFP, verejný obstarávateľ ako objednávateľ a úspešný uchádzač ako dodávateľ ukončia
platnosť Zmluvy o dielo dohodou, bez finančných nárokov oboch zmluvných strán.
10.5 Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že Dielo je predmetom žiadosti o
nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. V prípade
uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi verejným
obstarávateľom ako konečným prijímateľom pomoci a poskytovateľom podpory (ďalej len
"Zmluva o NFP") je úspešný uchádzač ako dodávateľ povinný strpieť výkon
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kontroly/overovania súvisiaceho s realizáciou Diela kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o NFP oprávnenými kontrolnými zamestnancami a poskytnúť im potrebnú
súčinnosť. Oprávnení kontrolní zamestnanci sú:
a) poverení zamestnanci SORO, Ministerstva pôdohospodárstva SR, Ministerstva
financií SR,
b) Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
c) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných
prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o
rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001
Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov,
d) riadne splnomocnení zástupcovia Komisie a Audítorského dvora ES,
e) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) až c) v súlade s
príslušnými predpismi.

11.

Podmienky financovania predmetu zákazky
11.1 Predmet zákazky bude financovaný z externých zdrojov – z prostriedkov Európskeho
spoločenstva (Program rozvoja vidieka 2014-2020) a z prostriedkov štátneho rozpočtu.
11.2 Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe čiastkových faktúr
vystavených úspešným uchádzačom a to vždy po dokončení a prevzatí časti diela v rozsahu
minimálne 50% diela, resp. po dokončení a prevzatí 50% diela od predchádzajúcej
fakturácie.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi. Zálohová platba bude poskytnutá.

12

Miesto uskutočnenia stavebných prác
Katastrálne územie obce Uloža – parcela č. 1316/1 a 1316/2.

13

Lehota uskutočnenia stavebných prác
- do 2 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.

14

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk a pravidlo jeho uplatnenia
14.1
celková cena za predmet zákazky
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať celková cena za uskutočnenie stavebných prác v
rozsahu uvedenom v bode 2. tejto výzvy vyjadrená v Eur vrátane DPH.
Celkovú cenu za predmet zákazky uchádzač v ponuke určí ocenením neoceneného výkazu
výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy. Celkovú cenu za predmet zákazky je potrebné zaokrúhliť
na dve desatinné miesta a vyjadriť v Eur.
14.2

spôsob vyhodnotenia

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky definovaný
v bode 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov
podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu
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ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude
úspešná.
15.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
15.1 Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí
splnia podmienky účasti uvedené v bode 6. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
15.2 Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi
všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma.
15.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
v prípade že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
15.4 Pri komunikácií a výmene informácií bude verejný obstarávateľ postupovať v súlade so
znením § 18 zákona o verejnom obstarávaní účinnom do 31.10.2015.

V Uloži, dňa 26.02.2016

Pavol Abrahamovský
starosta obce

