OBEC HRANIČNÉ

Č.j.:

Hraničné 91, 065 22 Mníšek nad Popradom
IČO: 00329894 DIČ: 2020698524
Mob.: +421 918 384 201, E-mail: miroslav.pokrivcak@hranicne.sk
V Hraničnom, dňa 15.05.2019
potencionálny záujemca
_______________________

VEC: Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“): zákazka na
uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Oprava a stavebné
úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné “
- výzva na predloženie ponuky
Obec Hraničné, Hraničné 91, 065 22 Mníšek n/P, okr. Stará Ľubovňa - verejný
obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO na verejné obstarávanie zákazky na
uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom: „Oprava a stavebné
úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné “v zmysle § 117 ods. 1
ZoVO, týmto vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na
predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Hraničné
(Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO)
Adresa:
OcÚ Hraničné, Hraničné 91, 065 22 Mníšek n/P, okr.
Stará Ľubovňa
štatutárny zástupca:
Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce
IČO:
00 329 894
DIČ:
2020698526
IČ pre daň:
neplatca DPH
Tel.:
+421 52 439 5112
E-mail:
miroslav.pokrivcak@hranicne.sk
Internetová stránka:
www.hranicne.sk
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., pob. Stará Ľubovňa
IBAN:
SK55 0200 0000 0000 1632 2602
SWIFT (BIC) kód:
SUBASKBX
(tieto údaje musia byť súčasťou zmluvy)
2. Predmet zákazky – verejného obstarávania:
predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom:
„Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné “
Druh zákazky:
zákazka na uskutočnenie stavebných prác v zmysle § 3 ods. 3 ZoVO,
civilná zákazka s nízkou hodnotou v zmysle § 5 ods. 4 ZoVO.
Kód CPV:
44112100-9 Prístrešky
3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky: Opis navrhovaných stavebných prác:
Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je O p r a v a a stavebné úpravy
prístrešku minerálneho prameňa v Obci Hraničné.
Prehľad východiskových podkladov
Bola vykonaná vizuálna obhliadka jestvujúceho objektu projektantom stavebnej časti
a statiky, spojená s konzultáciou s investorom. Následne bolo prevedené zameranie
skutkového stavu digitálnym zameriavačom.
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Jedná sa o drevený prístrešok minerálneho prameňa vo vlastníctve Obce Hraničné,
evidovaného na LV 1006 – parc. č. 3030/9 o výmere 27 m2, z ktorého je možné ručne čerpať
minerálnu vodu – kyslú (domácky Ščava). Pitné kúry tohto prameňa pomáhajú pri liečbe
chronických ochorení tráviaceho traktu, obličiek, pečene a pankreasu. Zmierňuje bolesť
kĺbov, chrbta a krku. Využívajú ho miestni ľudia ale aj domáci či zahraničný turisti.
Prístrešok je obmurovaný prírodným kameňom s drevenou strieškou. Na základe
nepriaznivého technického stavu – zatekanie zo strechy a poškodená jedna zo základových
stien a v súvislosti s bezpečnosťou návštevníkov a užívateľov tejto minerálnej vody je nutná
oprava – údržba tohto minerálneho prameňa. Tento prístrešok minerálneho prameňa je často
využívaný občanmi i návštevníkmi obce.
Predkladaná projektová dokumentácia bola vypracovaná na základe architektonicko —
objemovej štúdie, ktorá bola vyhotovená v súlade platných noriem a typologických podkladov.
Pri dispozičnom riešení objektu sa vychádzalo z charakteru, potreby a funkcie požiadavky
investora. Jedná sa o existujúce priestory prístrešku minerálneho prameňa.
Výmenou konštrukcie strechy a strešnej krytiny a celkových stavebných úprav sa
zefektívni hospodárenie celej budovy. Celkové dispozičné riešenie objektu s výpisom účelu
miestnosti je vidieť v projektovej dokumentácií.
Objekt po obnove nezmení celkový charakter stavby. Celý objekt je komponovaný tak, aby
svojím výrazom, hodnotou a členením vhodne doplnil prostredie. Členením fasády a
farebnými úpravami objekt na seba upozorňuje, ale zároveň ladí s okolitým prostredím.
Dispozičné a architektonické riešenie jestvujúceho objektu
Budova prístrešku je postavená ako kombinácia murovanej časti z prírodného kameňa
a drevenej konštrukcie a drevených prvkov. Jedná sa o jednopodlažný objekt s dispozičným
vnútorným riešením a to vstupná predsieň kde je možnosť ručne čerpať minerálnu vodu
a uzavretý skladový priestor.
Priestor, ktorého sa týkajú stavebné zmeny budú výmena časti zhnitej strešnej konštrukcie
a výmena poškodenej drevenej krytiny a taktiež je nevyhnutné opraviť jednu poškodenú
prasknutú časť základovej steny a dosky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Ďalej bude
potrebné odizolovať vrchnú časť prístrešku z juhovýchodnej strany.
Zastrešenie objektu je tvorené šikmou sedlovou strechou pokrytou drevenými šindľami.
Dispozične je objekt riešený ako jednopodlažná stavba. Hlavný vstup do prístrešku je
realizovaný z juhozápadnej strany.
Jestvujúci objekt nie je napojený na verejné siete.
Nové dispozičné a architektonické riešenie stavby
Priestor, ktorého sa týkajú stavebné zmeny budú výmena časti zhnitej strešnej konštrukcie
a výmena poškodenej drevenej krytiny a taktiež je nevyhnutné opraviť jednu poškodenú
prasknutú časť základovej steny a dosky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Ďalej bude
potrebné odizolovať vrchnú časť prístrešku z juhovýchodnej strany.
Základné údaje:
Úžitková riešená plocha: 14,13 m2
Obostavaný priestor: 54,56 m3
Termín začatia a dokončenia stavby
Začiatok stavby je závislý na schválení projektovej dokumentácie a vydaní povolenia.
Termín ukončenia stavby je po kolaudácii stavby a predaní objektu do užívania.
Príprava pre výstavbu
V súčasnosti priestory, ktorej sa obnova týka je aj využívaný. Investor po dohode s
dodávateľom stavby určí spôsob zabezpečenia staveniska, skládku stavebného materiálu
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zabezpečením proti nepriaznivému počasiu, skládku a odvoz vyberanej sute, ako aj časovú
náväznosť a spôsob prevedenia jednotlivých stavebných prác.
Všetci pracovníci musia byt oboznámení a zaškolení podľa príslušných platných noriem a
bezpečnostných predpisov práce dodávateľom stavby.
Búracie práce
Z pôvodnej konštrukcie sa odoberie strešná krytina a následne po jej odobratí sa
prehodnotí jestvujúci stav jednotlivých strešných konštrukcií, poprípade možnosť výmeny
celej nosnej strešnej konštrukcie. V priestoroch skladu sa odoberie stará betónová podlaha,
ktorá bude nahradená novou.
Búracie práce sa prevedú v následnom postupe.
- Demontovanie vonkajších dverných konštrukcií
- Demontovanie poškodených nosných častí konštrukcie
- Odstránenie podlahy v skladových priestoroch
- Osekanie poškodených vnútorných omietok
- Vytvorenie rýh pre odizolovanie stavby.
Stavebné úpravy sú navrhnuté a zrealizujú sa tak, aby sa minimalizovala miera poškodenia
priestorov, kde búracie práce prebiehať nebudú.
Zemné práce
Zrealizuje sa výkop okolo objektu pre možnosť odizolovania základov a uloženie
drenážnych rúr a nopovej fólie pre odvedenie vody okolo objektu z juhovýchodnej strany.
Základy
Realizovať sa bude odizolovanie základov nopovou fóliou z juhovýchodnej strany.
V priestoroch skladu v juhovýchodnej časti základu je vytvorená prasklina – bude potrebná
oprava základu obetónovaním viď. projektová dokumentácia.
Zvislé konštrukcie
Zvislé nosné konštrukcie tvoria existujúce murované základy vytiahnuté nad terén
v kombinácii s drevenou konštrukciou a drevenými prvkami. Drevené prvky sa opatria novým
náterom.
Vodorovné konštrukcie
Stropnú konštrukciu tvorí existujúca strešná konštrukcia, ktorej poškodené časti budú
vymenené.
Vertikálne komunikácie - nie sú predmetom riešenia.
Deliace konštrukcie- nie sú predmetom riešenia.
Strešné konštrukcie
Z pôvodnej konštrukcie sa odoberie strešná krytina a následne po jej odobratí sa
prehodnotí jestvujúci stav jednotlivých strešných konštrukcií, poprípade možnosť výmeny
celej nosnej strešnej konštrukcie.
Podlahy
V priestoroch skladu sa odoberie stará betónová podlaha, ktorá bude nahradená novou. Pod
podlahu sa umiestni izolácia proti vode a zemnej vlhkosti.
Izolácie proti vode
Odizolovanie základov nopovou fóliou z juhovýchodnej strany prístrešku a odizolovanie
podlahy v sklade proti vode a zemnej vlhkosti.
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Tepelné izolácie- nie sú predmetom riešenia
Výplne otvorov- nie sú predmetom riešenia.
Klampiarske výrobky - nie sú predmetom riešenia.
TECHNICKÉ VYBAVENIE
Elektroinštalácia a bleskozvod
Objekt nie je napojený na rozvod elektrickej energie.
Kanalizácia
Objekt nie je napojený na kanalizáciu.
Zásobovanie vodou
Objekt nie je napojený na verejný vodovod.
Vykurovanie
Objekt nie je vykurovaný.
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Počas prevádzky objektu sa počíta so vznikom bežného komunálneho odpadu, pre tieto
potreby si investor zabezpečí odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu s obcou, respektíve s
firmou spôsobilou na tento účel.
Tuhý komunálny odpad sa bude zhromažďovať v 70 litrovej nádobe a likvidovať na
riadenej miestne príslušnej skládke TKO.
Nádoby na odpad je potrebné v pravidelných intervaloch dohodnutých s orgánmi
hygienického dozoru čistiť a dezinfikovať.
1. Odpadové hospodárstvo
Pri stavebných prácach nakladať so stavebným odpadom v súlade so zákonom
79/2015 Z.z. o odpadoch. Dbať na to, aby pri nakladaní s odpadom nedochádzalo k jeho
nežiaducemu úniku do okolitého prostredia a znečisťovaniu okolitého prostredia.
Pri stavbe budú vznikať odpady:
(zatriedenie odpadov podľa vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z.z.) – katalóg odpadov:
• 170201
• 170101
• 170506
• 17040
• 170904

– Odpadové stavebné drevo
– Odpad – betón
– Zemina a výkopová hlušina
– Odpad - kovy
– Zmiešané odpady zo stavieb;

- 0,10 t
- 0,05 t
- 10 m3
- 0,00 t
- 0,02 t

Pri prevádzke a pri výstavbe budú vznikať odpady v rámci limitov povolených
legislatívou a nebudú ich prekračovať. Likvidácia komunálneho odpadu podľa podmienok
obce Hraničné. Vyššie uvedené predpokladané odpady budú zneškodnené resp. zhodnocované
v zmysle VZN obce Hraničné. Odpad z výstavby sa sčasti využije pri terénnych úpravách
okolia stavby (najmä výkopová zemina) a ako podklad pre prístupové komunikácie (zvyšky
betónov), zvyšok sa uloží na skládke TKO ak by na stavbe počas výstavby vznikol
nebezpečný odpad bude zneškodnený odbornou firmou s potrebným oprávnením.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
Zariadenie objektu je navrhnuté v súlade s platnými predpismi pre bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci. Pri práci je nutné dodržiavať bezpečnostné predpisy a zvlášť vyhlášku
374/1990 Zb. Osvetlenie v každej miestnosti dostatočné.
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Počas stavebných prác sú všetci zúčastnený na stavenisku povinní dodržiavať a
rešpektovať normy, technické a technologické predpisy a ďalšie vyhlášky a nariadenia:
č. 374/1990 Zb. O bezpečnosti práce
č. 510/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko č. 201/2001 Z.z, O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
pracovisko č. 204/2001 Z.z. O minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách
pri práci s bremenami č. 444/2001 Z.z., O minimálnych požiadavkách na používania
označenia, symbolov a signálov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v
súvislosti s uplatnením STN 0108 02
Pred zahájením stavebných prác je stavbyvedúci povinný dôkazne oboznámiť všetkých
pracovníkov na stavbe s podmienkami dodržiavania bezpečnostných opatrení a požiarnej
ochrane. Pracovníci musia byt vybavení príslušnými ochrannými pomôckami na tú činnosť,
na ktorú boli určení, alebo, ktorú budú vykonávať.
Ak na jednom pracovisku plnia úlohy zamestnanci viacerých zamestnávateľov, alebo
fyzické osoby oprávnené podnikať, musí byt medzi nimi uzavretá písomná dohoda, kto
zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia na spoločnom pracovisku
(§ 9).
Na stavenisku sa musia dodržiavať príslušné ustanovenia vyhlášky Slovenského úradu
bezpečnosti práce č. 374/1990, najmä §§ 68 až 70 —búracie práce a §§ 47 až 53 —práce vo
výškach a na streche. U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy.
Všetky stroje a prístroje napojené na elektrický prúd musia byt uzemnené a skontrolované
príslušnou revíziou.
Obsluhu zdvíhacích zariadení a viazanie bremien smú vykonávať len osoby na to
vyškolené, spôsobilé a poučené. Bremená sa nesmú prenášať nad verejnými priestormi a
pracovníci sa nesmú zdržiavať pod zaveseným bremenom.
Pre uloženie stavebnej sute predpokladáme riadenú sk1adku určenú miestnym stavieb.
úradom v podmienkach územného rozhodnutia, resp. stavebného povolenia.
Počas nakladania s odpadmi je zhotoviteľ povinný rešpektovať podmienky obsiahnuté v
Zákone NR SR č. 223/2001 Z. z. O odpadoch, Zákone č. 238/1991 Zb. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiace predpisy.
ODOVZDANIE STAVBY
Zhotoviteľ vopred písomne vyzve objednávateľa na prevzatie stavby.
Pri odovzdávaní stavby objednávateľovi sa podrobne preverí a prekontroluje celé
odovzdávané zariadenie vrátane všetkých dokladov. O odovzdaní a prevzatí sa spíše zápis.
Záujemca/uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer - Rozpočtu. Záväzný
pre spracovanie ponuky a ocenenie uchádzačmi je priložený Výkaz výmer –
Rozpočet.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené:
- v prílohe č.2 výzvy: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky
vo formáte xls (CD),
- v prílohe č.5 výzvy: Projektová dokumentácia vo formáte pdf (CD).
Obhliadka:
verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a
spracovanie ponuky. Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne
podmienky miest realizácie, na podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky
odporúčame obhliadku vykonať.
Spoločná obhliadka nie je stanovená, v prípade záujmu odporúčame záujemcom, aby si
vopred dohodli telefonický termín na vykonanie obhliadky. Záujemcom pri obhliadke
miesta realizácie stavebného diela bude k dispozícii kontaktná osoba verejného
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obstarávateľa – Mgr. Miroslav Pokrivčák (mobil: +421 918 384 201). Výdavky spojené
s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorá bude uzavretá s úspešným
uchádzačom v lehote viazaností ponúk, v zmysle vzoru z prílohy č.1 tejto výzvy na
predloženie ponuky.
Do návrhu ZoD len úspešný uchádzač doplní iba svoje identifikačné údaje; podiel plnenia
zo zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky; titul, meno stavbyvedúceho;
lehotu výstavby; ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení, sadzbu DPH;
ZoD podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača
alebo iný zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch.
Upozorňujeme, že v rámci ZoD si verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt vo
verejnom obstarávaní (v zmysle odporúčania poskytovateľa príspevku).
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
4 422,04 € bez DPH.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Hraničné, katastrálne územie Hraničné KN-C 3030/9 - prístrešok minerálneho
prameňa.
7. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy):
termín realizácie a dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím
a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného
diela; možnosti financovania a pod.:
- do 3 týždňov, predpoklad termínu 10/2019 (v zmysle ZoD) odo dňa uzatvorenia
zmluvy a následného odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača – zhotoviteľa.
Uchádzač môže v rámci ponuky a zmluvy ponúknuť verejnému obstarávateľovi aj kratšiu
lehotu realizácie, ako je predpísaná maximálna lehota, nakoľko pri prípadnej rovnosti
celkových ponukových cien predmetu zákazky dvoch alebo viacerých uchádzačov
o výslednom poradí rozhodne čo najkratšia lehota realizácie predmetu zmluvy. V prípade
rovnosti celkových ponukových cien a rovnosti ponúknutej lehoty výstavby dvoch alebo
viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena častí predmetu
zákazky: oddiel Práce a dodávky PSV.
Ďalšie záväzné podmienky určujúce začiatok a koniec realizácie predmetu zmluvy sú
predpísané v zmluvných podmienkach (príloha č.1 výzvy na predloženie ponuky).
8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy na predloženie ponuky.
9. Financovanie predmetu zákazky:
z prostriedkov obce - verejného obstarávateľa a z poskytnutej dotácie pre rok 2019
z Environmentálneho fondu v rámci v rámci Programu obnovy dediny
Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia bude daňový doklad – faktúra. Zhotoviteľ bude
mať právo na fakturáciu po odsúhlasení súpisu vykonaných prác stavebným dozorom, resp.
objednávateľom, resp. po úspešnom odovzdávacom a preberacom konaní stavebného diela.
Minimálna lehota splatnosti faktúr sa stanovuje na 60 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu.
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10. Lehota na predloženie ponuky:
do 05.06.2019 do 11:00 hod..
11. Miesto predloženia ponuky:
ponuku v listinnej podobe doručiť verejnému obstarávateľovi: Obec Hraničné, Hraničné
91, 065 22 Mníšek nad Popradom.
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Miroslav Pokrivčák, 052/4395112, 0918
384201, miroslav.pokrivcak@hranicne.sk
12. Spôsob predloženia ponuky:
ponuku doručiť poštou alebo osobne do predpísaného miesta predloženia ponuky.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia
ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom s DPH
v €, resp. konečná cena na celý predmet zákazky = 100%.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH, resp. konečnou
cenou pre neplatcov DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním
ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto).
Pokiaľ by v ponukách dvoch alebo viacerých uchádzačov bola celková ponuková cena
predmetu zákazky rovnaká, o výslednom poradí rozhodne čo najkratšia lehota výstavby
oproti predpísanej maximálnej lehote. V prípade rovnosti celkových ponukových cien
a rovnosti ponúknutej lehoty výstavby dvoch alebo viacerých uchádzačov o výslednom
poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena časti predmetu zákazky: oddiel Práce a dodávky
PSV.
Ponuková cena celkom predmetu zákazky musí byť nižšia ako zákonom stanovený
finančný limit pre tento postup zadávania zákazky.
14. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky:
14.1 forma, počet vyhotovení ponuky:
- v písomnej (listinnej) forme,
- na celý predmet zákazky, nie iba na určité časti,
- v jednom originálnom vyhotovení.
jazyk ponuky:
- v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzači so sídlom
mimo územia SR alebo ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne
musí byť preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci
je preklad v štátnom jazyku.
spôsob označenia ponuky:
- v uzavretom obale s uvedením adresáta , obchodného mena a sídla uchádzača
alebo miesta podnikania uchádzača; s označením „súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a s
heslom súťaže: „Oprava a stavebné úpravy prístrešku minerálneho prameňa v Obci
Hraničné“.
možnosť, resp. nemožnosť predloženia variantného riešenia:
- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje - nie sú prípustné.
možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:
- rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje.
14.2 Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
 Krycí list ponuky, ktorý bude obsahovať:
 Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača,
kontaktná osoba za uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail,
webová stránka, bankové spojenie, IBAN, SWIFT (BIC) kód a pod.) –
odporúčame predložiť;
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 Návrh na plnenie kritérií (ponuková cena celkom s DPH v €, resp.
konečná cena na celý predmet zákazky) – odporúčame predložiť;
 Lehotu výstavby – uvedená v týždňoch.
Vzor Krycieho listu ponuky je prílohou č.3 tejto výzvy.
 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - ponuková cena
spolu bez DPH, sadzba DPH a s DPH v €, resp. konečná cena na celý predmet
zákazky – vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č.2 tejto výzvy.
Vo Výkaze výmer - Rozpočte vyplní jednotkové ceny jednotlivých položiek
cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta (napr. príkaz Round) a vždy cenou
vyššou ako 0,00 €. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom uviesť
na 2 desatinné miesta.
V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace
s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi. Cena
v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH a vrátane DPH v €) musí
vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
V prípade subjektu (uchádzača), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je
platiteľom DPH registrovaným v SR postačuje uviesť ceny bez DPH
s poznámkou (v identifikačných údajoch), že nie je platcom DPH a cena je
konečná, t. j. do príslušných buniek Výkazu výmer – Rozpočtu v programe Excel
„sadzba DPH v %“ uviesť hodnotu „0“.
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer Rozpočet (predmetné položky) odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak
by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo
výrobkov prác, záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke
ekvivalentnými (porovnateľnými) s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.
Výkaz výmer – Rozpočet je prílohou č.2 tejto výzvy.
 Čestné vyhlásenie: Uchádzač čestne prehlási, že: spĺňa podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia v zmysle ZoVO (je oprávnený uskutočňovať
stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky) a súhlasí s návrhom ZoD v
zmysle vzoru z prílohy č.1 výzvy na predloženie ponuky a v prípade úspešnosti vo
verejnom obstarávaní uzavrie s verejným obstarávateľom – objednávateľom ZoD.
Návrh ZoD je prílohou č.1 tejto výzvy.
Vzor čestného vyhlásenia je prílohou č.4 tejto výzvy.
15. Otváranie ponúk:
05.06.2019 o 14:00 hod. v kancelárii verejného obstarávateľa.
16. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri
vyhodnotení ponúk:
v rámci neverejného otvárania ponúk verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné
úkony:
- skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk,
- skontroluje zaprotokolovanie ponúk. Pri preberaní ponúk je pracovník verejného
obstarávateľa povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť dátum a čas prevzatia
ponuky, pečiatka a podpis osoby preberajúcej ponuku,
- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuky uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po urobení fotokópií
ich vonkajšej obálky/obalu, ktoré si archivuje v dokumentácii z verejného obstarávania,
vráti neotvorené späť uchádzačom,
- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky/ponúk,
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- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal ponuky uchádzača v tom poradí,
v akom boli ponuky predložené,
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk splnomocnenec verejného
obstarávateľa postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí v ktorom boli
doručené na adresu splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa,
- obsah ponuky/ponúk označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na
obálkach/obaloch ponúk.
- zverejní presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh
na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslicou. Pokiaľ by
verejný obstarávateľ umožnil účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo ním písomne poverenej osobe, uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) by sa preukázal na otváraní ponúk
preukazom totožnosti a kópiou dokladu o oprávnení podnikať; poverený zástupca
uchádzača by predložil aj splnomocnenie na zastupovanie.
v rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
verejný obstarávateľ, v prípade relevantnosti, vykoná min. nasledovné úkony:
- verejný obstarávateľ vyhodnotí postupne predložené ponuky, či spĺňajú predpísané
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloženie ponuky
a ZoVO,
- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov ponuky,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení
z verejného obstarávania s uvedením dôvodov ich vylúčenia.
v rámci neverejného vyhodnotenia ponúk, na základe predpísaných kritérií na
vyhodnotenie ponúk, verejný obstarávateľ vykoná min. nasledovné úkony:
- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena spolu s DPH, resp. konečná cena,
v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude
podklad pre určenie úspešného uchádzača,
- určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.
Z uvedeného postupu bude vypracovaná Zápisnica z otvárania ponúk, z vyhodnotenia
posúdenia splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a z vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie
s ním ZoD v súlade s jeho predloženou ponukou, podmienok vyhláseného verejného
obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk.
Neúspešným uchádzačom oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk
a s uvedením identifikácie úspešného uchádzača.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 30 dní.
18. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:
za verejného obstarávateľa: Mgr. Miroslav Pokrivčák, starosta obce (mobil:
+421 918 384 201);
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou
a zákonom o verejnom obstarávaní.
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom zmluvy
ďalšie doklady:
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A) Návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy č.1 tejto výzvy a v zmysle pokynov
uvedených v bode 4. tejto výzvy.
B) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických
osôb napr. výpis zo živnostenského registra a pod. – príloha.
S úctou

...............................................................................
Mgr. Miroslav Pokrivčák
Prílohy:
- Príloha č.1 – Návrh Zmluvy o dielo
- Príloha č.2 – Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a ocenenie predmetu zákazky
- Príloha č.3 – Vzor Krycieho listu ponuky
- Príloha č.4 – Čestné vyhlásenie vo formáte word
- Príloha č.5 – Projektová dokumentácia vo formáte pdf
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