Výzva na predloženie cenovej ponuky
postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Obec Predajná 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 „zákon o verejnom obstarávaní“) sa na Vás obracia s výzvou na predloženie cenovej
ponuky – práce – na predmet zákazky definovaný nižšie.
1. Názov zákazky:
Vodozádržné opatrenia v obci Predajná
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:

Obec Predajná
Námestie Juraja Pejku 67 97663 Predajná
00313751
2021169986
Ing. Tatiana Čontofalská, starostka

Kontaktné údaje pre proces verejného obstarávania:
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Ing. Beáta Topoľská
Tel.: 0903 373 414
e-mail: enixasro@gmail.com
3. Predmet zákazky – verejného obstarávania:
Predmetom ponuky a zákazky je verejné obstarávanie na dodanie stavebných prác na
vodozádržných opatreniach v obci Predajná.
Predmetom stavby je riešenie vodozádržných opatrení v rámci jedinej aktivity:
-

odvodnenie časti ulice Bečov a vytvorenie bioretenčného prvku – dažďovej záhrady (SO1),
odvodnenie časti ulice Borgondia a vytvorenie bioretenčného prvku – dažďovej záhrady
(SO2),
odvodnenie časti ulice Farská a vytvorenie bioretenčného prvku – dažďovej záhrady (SO3),
odvodnenie časti ulice Kalvárska (pri moste) a vytvorenie bioretenčného prvku – dažďovej
záhrady (SO4).
Na predmet zákazky je žiadaný nenávratný finančný príspevok zo zdrojov EŠIF, štátneho
rozpočtu SR a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci OP KŽP.
Podrobne je predmet obstarávania definovaný v projektovej dokumentácii a položkovite je
predmet obstarávanie vo výkaze výmer, ktoré sú prílohou tejto výzvy.
CPV kód: 45000000-7

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 172 962,61 EUR bez DPH
5. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie, ide o jeden vecne, logicky spojený predmet
obstarávania, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
7. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky:
Zmluva o dielo.
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.
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.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do
5 pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v
rozsahu minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
8. Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností
prijímateľa pomoci
Viď zmluva o dielo
9. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Do 6.9.2018 do 09:00 hod.
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 6.9.2019 o 10:00 hod. v Enixa, s.r.o..
10. Podmienky účasti:
A) Osobné postavenie
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstarávaní") a v súlade s § 112 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 alebo § 152 zákona o
verejnom obstarávaní v súlade s ostatnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom
obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Odôvodnenie primeranosti použitia každej určenej podmienky účasti podľa § 32 zákona
o verejnom obstarávaní vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi
podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Podmienky účasti na
osobne postavenie vyplývajú z § 32 a § 38 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní. V zmysle § 32 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca
nie je povinný predložiť doklad v zmysle § 32 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom

obstarávaní ak verejnému obstarávateľovi poskytne údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z
registra trestov.
Splnenie podmienky účasti možno predbežne nahradiť v zmysle § 39 zákona o verejnom
obstarávaní: Jednotný európsky dokument na účely zákona o verejnom obstarávaní je
dokument, ktorým hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie
splnenia podmienok účasti určené verejným obstarávateľom. Doklady, preukazujúce
splnenie podmienok účasti nahradené Jednotným európskym dokumentom predkladá
verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 39 ods. 6 v čase a spôsobom, určeným
verejným obstarávateľom. Vzor Jednotného európskeho dokumentu predkladá verejný
obstarávateľ v prílohe Súťažných podkladov. Jednotný európsky dokument v editovateľnej
forme je možné stiahnuť aj z webového sídla UVO (www.uvo.gov.sk). Verejný
obstarávateľ požaduje aby bol Jednotný európsky dokument ručne podpísaný osobou
oprávnenou konať za hospodársky subjekt/záujemcu/uchádzača alebo riadne
splnomocnenou osobou. V zmysle § 114 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní môže
hospodársky subjekt predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na
preukázanie splnenia podmienok účasti aj čestným vyhlásením.
B) Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:
1.3.1. Technickú alebo odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže podľa § 34 ods. 1 písm. g)
údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie
zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na
vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti a potreby predmetnej podmienky účasti: Existencia odborne
Spôsobilej osoby/osôb, ktoré budú k dispozícií uchádzačovi počas trvania zmluvy je
základným predpokladom, aby zákazka bola poskytnutá v zmysle opisu predmetu zákazky
a v požadovanej kvalite.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
1.3.1. Požiadavky na 1 stavbyvedúceho. Splnenie uvedeného uchádzač preukáže:
- predložením osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho so
zameraním na pozemné stavby, t.z. Osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky podľa
zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. obdobného osvedčenia vydaného v krajine
EU;
- minimálne 5 ročná prax na pozícii stavbyvedúci v oblasti predmetu zákazky, čo preukáže
predložením profesijného životopisu.
11. Obsah ponuky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky:
Ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako originál alebo overená
kópia dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou, kuriérom alebo osobne, v lehote
na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné:
a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
kontaktné údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail, s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,
b) doklady podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2,
c) doklad podľa § 34 ods. 1 písm. g),
d) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný za uchádzač
oprávnenou osobou,
e) za uchádzača doplnená na vynechaných miestach a podpísaná zmluva o dielo s prílohami.

Cenovú časť ponuky spracuje uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým
rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých stavebných objektov.
Rekapitulácia nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. Uchádzač pri
oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek v súlade s výkazom výmer.
Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer.
Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela. Výkaz
výmer na CD bude predložený v programe MS Office – EXCEL, kde cena celkom za každú
položku bude zavzorcovaná funkciou ROUND so zaokrúhlením na 2 des. miesta a všetky súčty
vo výkaze výmer budú zavzorcované funkciou SUM.
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku
alebo typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní
všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
A) Kritérium č.1: Najnižšia cena za predmet obstarávania
- váha kritéria: 80 %
(𝐶𝑒𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑎/c𝑒𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛á) 𝑥 bo𝑑𝑦 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑒
B) Kritérium č.2: Najnižšia lehota zhotovenia stavby v kalendárnych dňoch
- váha kritéria: 20 %
(𝐿𝑒ℎ𝑜𝑡𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑎/l𝑒ℎ𝑜𝑡𝑎 𝑣ý𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦 𝑛𝑎𝑣𝑟ℎ𝑜𝑣𝑎𝑛á) 𝑥 b𝑜𝑑𝑦 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑒

..........................................................
Ing. Beáta Topoľská
osoba splnomocnená na VO
26.9.2019
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