Príručka k procesu verejného obstarávania, verzia 3.0

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky

Obec Častkovce
Častkovce 399, 916 27 ČASTKOVCE
IČO:
DIČ:
E-mail:

00311472
2021091402
obec@castkovce.eu

všetkým záujemcom
VAŠA ZN. / ZO DŇA

NAŠA ZNAČKA
VO/ZNH/4/2019

VYBAVUJE / LINKA
Mgr. Bublavý / 032 / 779 41 93

Častkovce
23.04.2019

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce, IČO: 00311472, 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
(uskutočnenie stavebných prác):
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ v Častkovciach – stavebné práce“
Identifikácia projektu:
Operačný program:
Integrovaný regionálny operačný program
Prioritná os:
2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Investičná priorita:
2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného
vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
Kód výzvy:
IROP-PO2-SC221-2016-10
Kód ITMS2014+:
302021H696
Názov projektu:
Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ v Častkovciach
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Častkovce
Sídlo:
Častkovce 399, 916 27 Častkovce
Štatutárny zástupca:
Mgr. Dušan Bublavý, starosta obce
IČO:
00311472
DIČ:
2021091402
Tel.:
032 / 779 41 93
Fax:
032 / 779 41 93
E-mail:
obec@castkovce.eu
Internetová stránka:
www.obeccastkovce.webnode.sk
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
SK 34 5600 0000 0059 1941 7007

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ponuku prosíme doručiť poštou na poštovú adresu (sídlo) verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1, resp. osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Dušan Bublavý, Obec Častkovce, Obecný úrad Častkovce, starosta
obce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce, tel. 032 / 779 41 93, fax.: 032 / 779 41 93, e-mail: obec@castkovce.eu.
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4.

Predmet obstarávania: Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ v Častkovciach – stavebné
práce.
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na realizáciu stavebných prác: „Zvýšenie kapacít
infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ v Častkovciach – stavebné práce“, ktoré sú nevyhnutné na naplnenie
stanovených cieľov projektu v rámci realizácie projektu spolufinancovaného z Operačného programu: Integrovaný
regionálny operačný program.
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ
v Častkovciach – stavebné práce“. Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie)
„Rekonštrukcia materskej školy, vytvorenie výdajne stravy s jedálňou v ZŠ a MŠ“, ktorý vypracovala Procer s.r.o.,
Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v októbri 2014, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy.
Pokyny pre uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, opis predmetu zákazky, spôsob
určenia ceny a obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác sú obsahom Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné
podklady.
Spoločný slovník obstarávania: CPV - 45214100-1.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo (vzor zmluvy o dielo je súčasťou Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady).

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)[KM1]:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: „Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ
v Častkovciach – stavebné práce“. Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie)
„Rekonštrukcia materskej školy, vytvorenie výdajne stravy s jedálňou v ZŠ a MŠ“, ktorý vypracovala Procer s.r.o.,
Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v októbri 2014, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy.
Pokyny pre uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, opis predmetu zákazky, spôsob
určenia ceny a obchodné podmienky uskutočnenia stavebných prác sú obsahom Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné
podklady.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v zmysle § 6 zákona 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na:171 902,80,EUR bez DPH.

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Lehota uskutočnenia stavebných prác: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Častkovce, Základná škola s materskou školou Častkovce,
Častkovce 157, 916 27 Častkovce, NUTS kód: SK 022 – Trenčiansky kraj.

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 60 dní od nadobudnutia
účinnosti zmluvy o dielo. Predpoklad realizácie predmetu zákazky: od 01.07.2019 do 31.08.2019.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy – Príloha č. 1 až 3
tejto výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program.
12. Lehota na predloženie ponuky: Uchádzači môžu svoju ponuku predložiť najneskôr do 09.05.2019 do 09:00 hod
na miesto a spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do vyhodnocovania a budú vrátené
uchádzačom neotvorené.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Najnižšia cena spolu
s DPH. Verejný obstarávateľ vo verejnom obstarávaní vyberie ako úspešnú ponuku uchádzača s najnižšou cenou s
DPH, s ktorým uzavrie zmluvu o dielo – podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a. Identifikačné údaje uchádzača: Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO,
DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a kontaktná osoba, s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.

b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Uchádzač predloží vyplnením formuláru,
ktorý tvorí Prílohu č. 3: „Návrh na plnenie kritéria“ tejto Výzvy. Uchádzač vyplní príslušný formulár podľa
toho, či je, alebo nie je platcom DPH.

-3-

c.

d.

e.

f.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým
uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
(postačuje fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov).
Čestné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ na
preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné
vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu a v predmetnom verejnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov.
Zoznam stavebných prác. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona - Zoznam stavebných prác
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok v zmysle § 34 ods. 1
písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Verejný obstarávateľ určil minimálny štandard (úroveň) na preukázanie splnenia tejto podmienky
skutočnosť, aby zmluvná cena (hodnota referencie) bola min. 100.000,- € bez DPH (t. z. minimálny objem
je 100. 000,- € bez DPH na jednu stavbu - referenciu). Uchádzač musí (ako minimálnu úroveň) na splnenie
tejto podmienky ako doklad predložiť minimálne jednu takúto referenciu, pričom táto referencia musí byť o
uskutočnených stavebných prácach rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. Ak
bude v referencii uvedený objem v inej mene ako Euro použije sa na prepočet z inej meny na Euro kurz inej
meny k mene Euro, ktorý bol v danom období zverejnený ECB ako posledný v príslušnom kalendárnom
roku. Pre potreby tohto verejného obstarávania sa za stavebné práce rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky považujú stavebné práce uskutočnené v oblasti pozemných stavieb.
Zmluva o dielo. Uchádzač predloží podpísaný návrh Zmluvy o dielo (vzor zmluvy o dielo je súčasťou
Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady), upravený na vynechaných miestach na základe predkladaného
návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom v súlade s predkladanou ponukou
vyplní aj prílohy zmluvy:
Príloha č. 1 Zmluvy o dielo: Rozpočet (ocenený výkaz výmer v zmysle projektu stavby (projekt pre stavebné
povolenie) „Rekonštrukcia materskej školy, vytvorenie výdajne stravy s jedálňou v ZŠ a MŠ“, ktorý
vypracovala Procer s.r.o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v októbri 2014.
Príloha č. 2 Zmluvy o dielo: Harmonogram stavebných prác (v podrobnosti týždňov realizácie).
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená v
slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí byť
predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v obsahu
predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty preložené v českom jazyku
nemusia byť preložené do slovenského jazyka.
V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne preloží uchádzač ponuku v neprehľadnom
obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1 tejto Výzvy aj nápis:
„Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v ZŠ a MŠ v Častkovciach – stavebné práce –
NEOTVÁRAŤ“.
K pokynom na zostavenie ponuky podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.

16. Otváranie ponúk: Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 12 tejto Výzvy
budú otvorené dňa 09.05.2019 o 14.00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Obec Častkovce, Obecný úrad Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce, zasadacia
miestnosť obce, prízemie.

-4-

17. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí neporušenosť ponúk a zverejnia
sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy
na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné
údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú. Podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2019.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami a uchádzačmi a miesto pre poskytnutie vysvetľujúcich informácií:
Obec Častkovce, Obecný úrad Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce.
Mgr. Dušan Bublavý, starosta obce, Obec Častkovce, Obecný úrad Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce,
tel. 032 / 779 41 93, fax.: 032 / 779 41 93, e-mail: obec@castkovce.eu.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cena bude stanovená v € bez DPH, ak je záujemca platcom DPH, uvedie DPH a cenu spolu aj s DPH.
- ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH v ponuke upozorní.
b) Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá možnosť
predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej častí.
c) Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie.
Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. Výlučne v prípade, ak technickú špecifikáciu niektorej
časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne a preto sa verejný obstarávateľ pri takejto
položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu
alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť ekvivalentný tovar za podmienky dodržania ostatných, definovaných
minimálnych technických špecifikácií.
d) Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Zmluva o dielo: Skupina dodávateľov
nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.
V Častkovciach, dňa 23.04.2019.
S úctou

Mgr. Dušan BUBLAVÝ
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – Súťažné podklady.
Príloha č. 2 – Projekt stavby (projekt pre stavebné povolenie) „Rekonštrukcia materskej školy, vytvorenie výdajne stravy
s jedálňou v ZŠ a MŠ“, ktorý vypracovala Procer s.r.o., Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v októbri 2014.
Príloha č. 3 – Formulár „Návrh na plnenie kritéria“.

Príloha č. 1 – Súťažné podklady.

Príloha č. 2 – Projekt stavby (projekt pre stavebné povolenie) „Rekonštrukcia materskej
školy, vytvorenie výdajne stravy s jedálňou v ZŠ a MŠ“, ktorý vypracovala Procer s.r.o.,
Slovanská 2718/1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v októbri 2014.

Príloha č. 3 – Formulár Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Predmet zákazky:

Zvýšenie kapacít infraštruktúry materskej školy v
ZŠ a MŠ v Častkovciach – stavebné práce
Verejný obstarávateľ: Obec Častkovce, Častkovce 399, 916 27 Častkovce, IČO: 00311472
Uchádzač (názov, adresa, IČO): ....................................................................................

Kritérium

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena (EUR) SPOLU

Uchádzač je / nie je platiteľ DPH.

V .............................. dňa ..........................

.................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

