Obec Chmeľov, Obecný úrad, Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Obec Chmeľov, 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
„ZBERNÝ DVOR V OBCI CHMEĽOV“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
E-mail:

Obec Chmeľov
Obecný úrad Chmeľov 89, 082 15 Chmeľov
JUDr. Juraj Gáll - starosta
00327115
2021225492
neplatca
+421 51 / 748 15 55
obec.chmelov@stonline.sk

Internetová stránka:

www.obecchmelov.sk

Bankové spojenie:
Číslo účtu.:
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry, fabry@tenderteam.sk, 051 7713873

4.

Predmet obstarávania: Zberný dvor v obci Chmeľov
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5.

Podmienky účasti

Podmienka účasti

Osobné postavenie podľa § 32
ods. 1 ZVO:

Spôsob preukázania

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa
§ 32 ods. 1 predložením čestného vyhlásenia – Príloha
č. 3 výzvy na predloženie ponuky.
Úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 ZVO:
Uvedené doklady je možné nahradiť informáciou
uchádzača, že je zapísaný v zozname hospodárskych
subjektov podľa § 152 ZVO.
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Technická spôsobilosť alebo
odborná spôsobilosť podľa § 34
ods. (1), písm. b) ZVO:

Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa
§ 34 ods. 1, písm. b) vyplnenáím čestného vyhláseniaPríloha č. 3 výzvy na predloženie ponuky:


zoznamu stavebných prác uvedením aspoň
jednej stavby rovnakého alebo podobného
charakteru ako je predmet zákazky, minimálne v
hodnote predpokladanej hodnoty zákazky. Za
stavby rovnakého alebo podobného charakteru
sa budú považovať Priemyselné budovy a
sklady

Úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti predložením dokladov podľa § 34 ods. 1, písm. b)
predložením:
 potvrdenia o uspokojivom vykonaní stavebných
prác a zhodnotení uskutočnených stavebných
prác podľa § 34 ods. 1, písm. b), bod 1. a 2.
v origináli, alebo úradne overenej kópii k stavbe
uvedenej v zozname stavebných prác, alebo
uvedením informácie, či odkazu na konkrétnu
referenciu
uchádzača
rovnakého
alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky
uvedenú v evidencii referencií podľa § 12, ak
takéto referencie existujú

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je prílohou
výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so zmluvnými
podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je
prílohou výzvy (Príloha č. 4). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný
uchádzač.

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Účelom stavby je vybudovanie zberného dvora, ktorý sa skladá z objektov:

- oceľový prístrešok 5M
- spevnená plocha
- oplotenie areálu zberného dvora
- stojisko
Bližšie informácie a podrobný rozsah prác sú uvedené vo výkaze výmer a v projektovej
dokumentácii, ktoré tvoria prílohy Výzvy vypracovanej • Zodpovedný projektant: Ing. Martin
Lopušniak PhD.
Ak sa vo výzve na predloženie ponuky alebo vo výkaze výmer, objaví akýkoľvek odkaz na
konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho
ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre
ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením
s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov navrhnuté
ekvivalenty uchádzač neuvedie priamo do oceneného výkazu výmer, ale doloží samostatný
zoznam ekvivalentov k ocenenému výkazu výmer, kde bude uvedená pôvodná položka
a navrhovaný ekvivalent k nej.
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8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 85 901,91 EUR

9.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: intravilán obce Chmeľov

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 3 mesiace
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z nenávratný finančný
príspevok zameranú na nakladanie s komunálnym odpadom a nelegálne skládky: OPLZ-PO6SC611-2017-1
13. Lehota na predloženie ponuky:20.06.2019 do 09:00 na miesto predloženia ponuky uvedené
v bode 2. Výzvy.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne, alebo emailom, označenú a s identifikáciou
uchádzača
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá
ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou
ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v
poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný obstarávateľ
vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme a ostatným
uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu:
Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke s označením: „PONUKA SÚŤAŽ“ a s označením hesla súťaže „ZB Chmeľov“ alebo
v elektronickej podobe na emailovú adresu: fabry@tenderteam. sk s rovnakým označením
a
označením hesla súťaže v predmete mailu. Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte
PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH. V
prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá;
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk - Príloha č. 1 výzvy potvrdený
štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača;
c. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr.
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na
základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
d. ocenený výkaz výmer - Príloha č. 2 výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený
výkaz výmer podľa jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou konať
v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta); všetky
položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej
ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom
rozsahu;
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e. Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 výzvy podpísané štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača;
17. Otváranie ponúk: 20.06.2019 o 15:15 u kontaktnej osoby na prevzatie ponuky, Volgogradská 9,
080 01 Prešov
18. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní ponúk sa
uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať.
Poverený zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o
oprávnení podnikať a splnomocnením na zastupovanie.
19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2019
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol Fábry, príprava a riadenie
VO, konateľ spoločnosti Tenderteam, s.r.o., fabry@tenderteam.sk, 051 7713873
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a. Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaviaže, na základe výzvy verejného obstarávateľa
(Objednávateľa), zložiť depozit 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet
verejného obstarávateľa (Objednávateľa) alebo poskytnúť bankovú záruku vo výške 10 % z
celkovej ceny diala bez DPH, a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy
o dielo. Depozit alebo banková záruka sú určené na zabezpečenie náhrady škody a finančných
nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle
tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre
Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu alebo bankovej
záruky.
b. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) 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
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
c. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly / auditu /
overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný
v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami.
d. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanievyhlásilo
e. Záväzná podmienka vykonania zákazky:
Prijímateľ zmluvne zaviaže zhotoviteľa, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná
podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu spĺňajúcu
kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) je dlhodobo nezamestnaná v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov.
f. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie
ponúk.
g. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.
h. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od
nej odstúpi.
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i.

Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.

j.

Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou,
použijúsa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.

k. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, môže ktorýkoľvek
z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č. 20 tejto výzvy.

V Prešove 10.06.2019
JUDr. Juraj Gáll - starosta
Ing. Karol Fábry, príprava a riadenie procesov VO

Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 – Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

Prílohy Výzvy aj samotná výzva sú k dispozícii na nižšie uvedenej URL adrese:www.obecchmelov.sk
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