Výzva na predloženie ponuky
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
1.
Identifikácia verejného obstarávateľa
1.1 Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1) písm. b) ZVO
Názov organizácie:
Obec Gemerská Ves
Sídlo:
Gemerská Ves č. 109, 982 62 Gemerská Ves
V zastúpení:
Monika Lévaiová, starostka obce
IČO:
00 318 701
DIČ:
20 21 168 721
Tel.:
+421 47 4334813
E-mail:
starosta@gemerskaves.sk
Internetová stránka:
https://www.gemerskaves.sk/
1.2 Kontaktné údaje pre VO:
Názov:
Kontaktná osoba:
Tel.č.:
E-mail:

Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
JUDr. Pavol Heger
0907 686 624
heger@hriadelheger.eu

2.
2.1.

Opis predmetu zákazky
Názov zákazky:
Stavebné práce v rámci projektu: „Výstavba / rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci
Gemerská Ves“

2.2.

Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2.3.

Spoločný slovník obstarávania:
45000000-7 Stavebné práce

2.4.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre akciu „Výstavba / rekonštrukcia
pozemných komunikácií v obci Gemerská Ves“. Navrhnuté sú dva chodníky. Chodníky sú o
ploche 509,35 m2. Chodník na ľavej strane je dĺžky 92,25 m a chodník na pravej strane je dĺžky
202,40 m. Povrch chodníka je navrhnutý z bezfázovej zámkovej dlažby. Vstupy do dvorov a
napojenia na priechody je potrebné riešiť bezbariérovo. Cesta sa pozdĺžne zareže a po osadení
obrubníkov sa dobetónuje a doasfaltuje. Po ľavej strane chodníka bude dobudovaný cestný
obrubník 1000x150x250 uložený do betónového lôžka C12/15 X0 hr. 100mm. Celková dĺžka
cestného obrubníka bude 292,1 m. Po pravej strane chodníka bude dobudovaný záhonový
obrubník 200x50x1000 mm uložený do betónového lôžka C12/15 X0. Celková dĺžka záhonového
obrubníka bude 322,92m. V mieste prechodu pre chodcov bude znížený cestný obrubník. Na
priechode pre chodcov bude vodiaci pás 400 x 400 mm, ktorý bude slúžiť nevidiacim na bezpečný
prechod na druhý chodník. Celková dĺžka vodiaceho pásu 400 x 400 mm bude 9,6 m. Bezbariérový
prístup bude zabezpečený tiež varovným pásom 200 x 400 mm o celkovej dĺžke 6 m a varovným
pásom 400 x 400 mm o celkovej dĺžke 0,8 m.

Odvodnenie je riešené cez uličné vpuste do navrhnutej vsakovacej sústavy. Uličné vpuste sú
navrhnuté ako bodové (600x500x330) s liatinovým roštom s okami 15/25. Vpuste sú komplet s
tesnením pre DN 150, zápachovým uzáverom a kalovým košom. Pevnostná trieda D400, uloženie
do betónu hrúbky 15cm, triedy C 30/37 XD 1.
Bloky budú navzájom prepojené a osadené budú pozdĺž celého chodníka. Osadené budú v trase
pôvodnej priekopy. Výškovo sa uložia hlbšie ako zemná pláň priľahlej cesty, čím sa zlepší
odvodnenie telesa cesty.
Predpokladaná doba výstavby: 2 mesiace
Presný rozsah stavebných prác je uvedený v projektovej dokumentácii a vo Výkaze výmer,
ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu,
alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt
ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie musí spĺňať požiadavky na rovnaké
rozmerové, materiálové, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú odolnosť, statické,
požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú špecifikované v projektovej
dokumentácii a vo výkaze výmer. 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.
3.

Predpokladaná hodnota zákazky
73 630,82 Eur bez DPH

4.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Miesto dodania je Obec Gemerská Ves
Predpokladaný termín realizácie stavebných prác – 2 mesiace

5.
5.1.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej
len „Obchodný zákonník“)
Požiadavky verejného obstarávateľa na minimálne zmluvné podmienky sú súčasťou tejto
výzvy – Príloha č. 4
Návrh Zmluvy. Zmluvné podmienky sú pre uchádzačov záväzné. Uchádzač nepredkladá
návrh zmluvy v rámci svojej ponuky, verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na
doplnenie údajov a uzavretie zmluvy.
Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve
o dielo.
Verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu doručenia správy z kontroly od
poskytovateľa NFP, obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje ŠF
EÚ, požaduje, aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ v prípade uzavretia Zmluvy o NFP verejného
obstarávateľa/ objednávateľa s poskytovateľom pomoci strpel výkon kontroly a auditu v súlade s so
všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP.

5.2.
5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

6.

Obhliadka miesta plnenia
Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. V prípade požiadavky záujemcu o
obhliadku miesta realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín
obhliadky u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1 tejto výzvy.

7.

Rozdelenie zákazky na časti
NIE. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet
zákazky.

8.
8.1.

Podmienky účasti uchádzačov
Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:
a) podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.
Uchádzač nie je povinný predkladať vybrané doklady. Splnenie podmienok účasti verejný
obstarávateľ overí prostredníctvom internetu v príslušných registroch (ORSR, ŽRSR).
podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Uchádzač preukáže splnenie podmienky predložením potvrdeného Čestného vyhlásenia
o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, ktoré súčasťou Ponukového listu Príloha
č. 3 tejto výzvy.
Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZVO – Nevyžaduje sa
Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZVO – Nevyžaduje sa
b)

8.2.
8.3.
9.

Financovanie predmetu zákazky
Projekt bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov, štátneho rozpočtu a štrukturálnych
fondov EÚ, Operačný program Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1.

10.

Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Ponukový list uchádzača (Príloha č. 3)
- Uchádzač vyplní identifikačné údaje - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO,
DIČ, štatutárny orgán, kontaktná osoba - telefón, email;
- Uchádzač vyplní návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača.
- Uchádzač predložením ponukového listu prehlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní
2. Ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 2 výzvy v elektronickej podobe (v programe MS Excel,
t.j. vo formáte .xls/.xlsx s použitím matematických funkcií SUM a ROUND so zaokrúhlením na
dve desatinné miesta pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú
položku, aj cenu celkom za jednotlivé stavebné objekty.

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Lehota, miesto a spôsob predloženia ponuky
Lehota na predloženie ponuky je stanovená na deň: 2.2.2021 do 10.00 hod.
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuku doručí uchádzač elektronicky e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.2 tejto
výzvy heger@hriadelheger.eu s označením v predmete mailu „Cenová ponuka“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

11.4. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - Stavebné práce v rámci projektu: „Výstavba
/ rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Gemerská Ves“. Na obale musí byť viditeľne
označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).
11.5. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 2.2.2021 o
11.00 hod
12.

Lehota viazanosti ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.12.2021.

13. Spôsob určenia ceny
13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
13.2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie
v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba DPH a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
13.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
13.4. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok
uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených
povinností.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
14.1. Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny v EUR s DPH za
predmet zákazky celkom.
14.2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny.
14.3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien
vyjadrených v EUR, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten
uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu a splnil
podmienky účasti stanovené a uvedené v tejto výzve.
15. Vyhodnotenie ponúk
15.1. Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, verejný obstarávateľ vyhodnocuje splnenie požiadaviek
na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti (ak relevantné) po vyhodnotení ponúk na základe
kritériá/kritérií na vyhodnotenie ponúk.
a) a to iba v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (dodávateľa),
b) u ďalšieho uchádzača v poradí, ak dôjde k vylúčeniu uchádzača uvedeného v písm. a) a to tak,
aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky

15.2. Verejný obstarávateľ požiada uchádzača (dodávateľa) o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť, splnenie
podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet zákazky. Ak uchádzač (dodávateľ), v
lehote určenej verejným obstarávateľom, nedoručí vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu ponuky podľa záverov verejného
obstarávateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky, prijímateľ ponuku
tohto uchádzača (dodávateľa) vylúči a vyhodnocuje splnenie podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí.
15.3. Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie
zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy vyzvať
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1. Verejný obstarávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na zhotoviteľa
stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu. Zhotoviteľ pri realizácii stavebných prác
zabezpečí zamestnanie minimálne dvoch osôb spĺňajúcich kumulatívne predpoklady
uvedené v písm. a) a b) nižšie počas doby realizácie prác:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
16.2. Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na
úhradu.
16.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú zapísaný v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky overuje sám v Registri
partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
16.4. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách
bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa,
- sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
V Bratislave, dňa 21.1.2021
S úctou,

.............................................................
JUDr. Pavol Heger
osoba poverená na výkon VO
Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 2 - Výkaz Výmer
Príloha č. 3 – Ponukový list
Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy

