Verejný obstarávateľ – Obec Slatinka nad Bebravou č. 103, 956 53

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke s nízkou hodnotou zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ:
IČO:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Tel. kontakt:
Email:
Adresa web.stránky verejného obstarávateľa:

Obec Slatinka nad Bebravou
00800058
Slatinka nad Bebravou č. 103, 956 53
Ing. Zuzana Koláriková
038/766 32 49
slatinkanb@mail.telekom.sk
www.slatinkanb.sk

2. Typ zmluvy a predmet (názov) zákazky:
Zmluva o dielo na predmet zákazky : „Rekonštrukcia kultúrneho domu- výmena okien
a dverí“

3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov, alebo
poskytovania služieb:
Zákazka zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov:
Druh zákazky: stavebné práce
Miesto dodania predmetu zákazky: kultúrny dom Slatinka nad Bebravou č. 103, 956 53

4. Stručný opis zákazky:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje zákazku, predmetom ktorej je: rekonštrukcia kultúrneho
domu- výmena okien a dverí
Podrobný opis predmetu obstarávania je v projekte stavby ( dostupný na obecnom úrade
v Slatinke nad Bebravou) a vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tejto výzve.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto zmluve aj jej prílohách. Nie je prípustné
rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
5. Celkový rozsah: podľa prílohy č. 1 – výkaz výmer a projektu stavby

6. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 17 564,54 EUR
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať
takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.

7. Trvanie zmluvy, alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ považuje, aby bol predmet zákazky odovzdaný verejnému
obstarávateľovi v termíne do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
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8. Podmienky účasti, obsah ponuky
8.1. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní, alebo ak u neho
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní,
alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní. Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté
Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
a) Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu.
Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu,
ktorá zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra. Uvedené (doklad
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu) sa
nevyžaduje ( a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má
uchádzač aktuálny výpis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk, alebo
www.zrsr.sk , alebo www.uvo.gov.sk alebo inom, verejne prístupnom registri.
V tomto prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný
obstarávateľ. Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu
o oprávnení podnikať, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Túto podmienku účasti uchádzač nepreukazuje, ale v prípade, ak
verejný obstarávateľ zistí, že uchádzaš má uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu, bude vylúčený.
8.2 Súčasťou ponuky uchádzača musí byť:
a) aktuálny doklad o oprávnení dodať tovar/poskytovať službu/ uskutočňovať
stavebné práce v zmysle bodu 8.1, prípadne odkaz na overenie dokladu o oprávnení
podnikať
b) cenová ponuka uchádzača podľa prílohy č.1 – výkaz výmer
c) čestné vyhlásenie uchádzača s jeho identifikačnými údajmi, že súhlasí
s podmienkami určenými obstarávateľskou organizáciou a vyhlásenie uchádzača,
ktorým uchádzač potvrdzuje pravdivosť a úplnosť všetkých dokladov a údajov
(vyplnená príloha č.2 tejto výzvy)
d) uplatnenie sociálneho aspektu (príloha č.3)
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku, alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladoch je rozhodujúci úradný preklad
v slovenskom jazyku.
9. Kritéria na vyhodnotenia ponúk – najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý
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predmet obstarávania, t.z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za celý
predmet obstarávania.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné
určiť najviac na dve desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu (ceny) len na jedno
desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
-

Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Výška DPH (ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navŕšiť počas trvania zmluvy v dôsledku registrácie
úspešného uchádzača za platiteľa DPH.

10.Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 14.02.2020 o 13:00 hod
Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou je potrebné doručiť verejnému
obstarávateľovi osobne – počas úradných hodín verejného obstarávateľa, alebo poštou, prípadne
kuriérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu: Obec Slatinka nad Bebravou,
Slatinka nad Bebravou č. 103, 956 53 Slovenská republika, alebo elektronicky na e-mailovú adresu:
slatinkanb@mail.telekom.sk .
V prípade ak z technických príčin, pri osobnom doručovaní ponuky, bude obecný úrad z technických
príčin zatvorený, treba kontaktovať starostku obce na tel. č. 0905/767 224
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, alebo osobne, je
rozhodujúci termín (t.z. deň aj hodina) doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. Verejný
obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie doručenia ponuky ( napr. poštou, kuriérom a pod.),
t.z. v momente uplynutia lehoty na predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne DORUČENÁ
verejnému obstarávateľovi ( nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí
tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.

11. Podmienky vyhodnotenia ponúk
11.1 Otváranie ponúk bude neverejné
11.2 Uchádzači budú informovaný o výsledku vyhodnotenia poštou. Verejný obstarávateľ vyhodnotí
ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedené v tejto
výzve.
11.3 Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až po
vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti uchádzačom, ktorý sa
umiestnil na prvom mieste v poradí.
11.4 Po vyhodnotení ponúk bude s víťazným uchádzačom vyhotovená zmluva, ktorá mu bude
následne doručená na podpis.

12. Sociálny aspekt
Verejné obstarávanie uplatňujúce sociálny aspekt predstavuje operácie obstarávania, ktoré zohľadňujú
jedno alebo viac sociálnych hľadísk. Pre verejné obstarávanie môžu byť relevantné napr. nasledovné
sociálne hľadiská:
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- podpora pracovných príležitostí pre dlhodobo nezamestnané osoby a starších pracovníkov
- politika rozmanitosti a pracovné príležitosti pre osoby zo znevýhodnených skupín (napr. etnické
menšiny, náboženské menšiny, osoby s nizkym dosiahnutým vzdelaním, atď.)
- podpora pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím aj prostredníctvom
začleňujúceho a dostupného pracovného prostredia
- dodržiavanie základných pracovných noriem
- zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
- rovnosť pohlaví a nediskriminácia
- prístup k základnej sociálnej ochrane
Viac príkladov sociálnych hľadísk je prezentovaných na webovom sídle MAS Strážovské vrchy:
http://mas-sv.sk/projekty/vyzvy/vyzvy-mas-2014-2020/mas030-74-1/ v prílohe:
priloha_c_16a-metodicky-pokyn-k-socialnemu-vo .

13. Ďalšie informácie
13.1 Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 03.03.2020 ( z dôvodu uzatvorenia zmluvy)
13.2 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
13.3 V prípade ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od
uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom , vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo uzatvoriť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z ostatných
vyhodnocovaných ponúk – t.z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný
obstarávateľ právo ( nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk.
13.4 Súčasťou zmluvy s víťazným uchádzačom bude, že „Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení
zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi
predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám
kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním verejného
obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa
tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s Pôdohospodárskou platobnou
agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú
súčinnosť“.
13.5 Súčasťou zmluvy s víťazným uchádzačom bude, že: „Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak
bude potrebovať navýšiť svoje personálne kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná
osoby dlhodobo nezamestnané evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela (obec,
okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým
harmonogramom. 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
mimopracovného pomeru, atď.“
13.6 Súčasťou zmluvy s víťazným uchádzačom bude, že: „Táto zmluva nadobudne účinnosť deň
nasledujúci po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v tom, že:
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a)

dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(dotácie) medzi príslušným poskytovateľom nenávratného finančného príspevku a príjemcom
nenávratného finančného príspevku, ktorým je objednávateľ a to na základe jeho žiadosti
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej na financovanie tejto zmluvy (z
Environmentálneho fondu v rámci špecifikácie činnosti L3 Zvyšovanie energetickej účinnosti
existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania) na celú výšku požadovanej dotácie alebo
b) bude objednávateľovi doručené písomné rozhodnutie alebo iný dokument právne relevantným
spôsobom potvrdzujúci, že objednávateľovi bol pridelený nenávratný finančný príspevok na
celú výšku požadovanej dotácie,
s tým že v prípade, ak v lehote do 30.9.2020 nenastane niektorá z vyššie uvedených odkladacích
podmienok účinnosti, tak táto zmluva zaniká. Táto zmluva nadobudne účinnosť v deň splnenia
hociktorej uvedenej odkladacej podmienky účinnosti (samozrejme, pri dodržaní povinnosti zverejniť
zmluvu v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka). Zhotoviteľ nemá žiadne nároky na náhradu
akýchkoľvek nákladov voči objednávateľovi v prípade, ak táto zmluva nenadobudne účinnosť
a dôjde k jej zániku v zmysle vyššie uvedeného.“
13.7 Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov a zo zdrojov nenávratného
finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou
z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, opatrenie 7, podopatrenie 7.4, v prípade, že bude táto
žiadosť schválená.
V Slatinke nad Bebravou, dňa 29.01.2020

.........................................................
Ing. Zuzana Koláriková
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