VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na dodanie tovaru/poskytnutie služby/uskutočnenie stavebných prác
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o VO)

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Brodské
Sídlo: Obec Brodské, Obecný úrad, Školská 1030/2, 908 85 Brodské
Štatutárny zástupca: Anna Krídlová
IČO: 00309451
DIČ: 2021065695
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: 0343215012
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s
Číslo účtu.: SK61 5600 0000 0026 0471 7001
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Róbert Hladík
Telefón: 0343215011
Email: prednosta@brodske.sk
Internetová stránka: www.obec brodske.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Telefón: 0262250308
Email: kondesova.jarmila@gmail.com
Miesto predloženia/doručenia ponuky: na emailovú adresu
kondesova.jarmila@gmail.com
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Jarmila Kondesová
Predmet obstarávania: Sociálne zariadenie Dom kultúry
Brodské.
CPV hlavného slovníka: 45216121-8 Stavebné práce , 45311200-2
Elektroinštalačné práce , 45110000-1 Búracie práce, 45232150-8 Zdravotechnika
Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
na uskutočnenie stavebných prác na základe § 3 ods. 3
zákona a 536 a
nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov , s
plnením
predmetu zákazky do skončenia platnosti zmluvy od jej podpisu
oboma zmluvnými stranami.
Podpísaná ZOD nadobudne účinnosť až po ukončení finančnej ex ante kontroly,
v rámci ktorej RO nebude identifikovať nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať
vplyv na výsledok
VO a zároveň schváli objednávateľovi poskytnutie finančných
prostriedkov.

7.
8.

Podrobný opis predmetu zákazky: je uvedený v Prílohe č. 1 tejto Výzvy...
Predpokladaná hodnota zákazky: 87 060,17 € bez DPH
V prípade prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo zrušiť predmetné verejné obstarávanie.

9.

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizovania prác tak,
aby si
sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu
a
spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
realizovania
predmetu zákazky idú na ťarchu
záujemcu. V prípade záujmu volajte
prednostu
pána Ing. Róberta Hladíka, tel.: 034/3215011, e-mail:
prednosta@brodske.sk

10.

Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
Uchádzač
musí predložiť ponuku
na celý predmet zákazky.

11.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Dom kultúry v Brodskom, do 6
mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.

12.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 6
mesiacov od protokolárneho odovzdania staveniska.

13.

Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu EÚ SR
ITMS2014+: NFP302070BNL8 a obce Brodské..

14.
15.
16.
17.

Objednávateľ uhradí cenu za skutočne vykonané práce na základe faktúr, ktoré
zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi raz mesačne. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohové platby.
Splatnosť faktúry do 30 dní.
Lehota na predloženie ponuky: 19.11.2021 do 12,00 hod.
Spôsob predloženia ponuky: emailom na emailovú adresu:
kondesova.jarmila@gmail.com.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: Príloha č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúkPožadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
17.1 Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko 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 – odporúčanie predloženia.
(uchádzač v tejto časti uvedie za seba všetky Identifikačné údaje ,
ktoré má uvedené aj verejný obstarávateľ v časti 1. tejto výzvy)
17.2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne
špecifikovať podľa určených kritérií)

17.3 Doplnený návrh zmluvy a Výkaz výmer musí byť podpísaný konateľom
firmy, alebo
ním poverenou osobou. Uchádzač zároveň vo svojej
ponuke prepošle vo Worde vyplnený a číselne doplnený Návrh
zmluvy a v Excely Výkaz výmer
Splnenie podmienok účasti
K cenovej ponuke uchádzač je povinný doložiť:
a)
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO doložiť doklad o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí

fotokópia). (tento doklad nie je potrebné s ponukou zasielať verejný
obstarávateľ si ho nájde v systéme)
b)
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO doložením čestného vyhlásenia,
že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. (Čestné vyhlásenie je pripojené k Výzve stačí ho
len podpísať a poslať s ponukou)
c)
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý
nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f).
d)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten , uchádzač, ktorý
spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného
postavenia
a to, že:
písm. b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie
a zdravotnom poistení, neeviduje voči nemu pohľadávky po
splatnosti,
(tento doklad nie je potrebné zasielať v ponuke, verejný
obstarávateľ si ho nájde v systéme)
písm. c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu
(tento doklad je potrebné zaslať v ponuke, verejný obstarávateľ si
ho môže nájsť v systéme.
e)
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO:
Verejný obstarávateľ vyžaduje aby uchádzač preukázal, že má k
dispozícií
minimálne 1 (jednu) osobu oprávnenú na
výkon činnosti stavbyvedúceho pre
pozemné stavby v
zmysle zákonov č. 50/1976 Zb. a zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch,
kópiu
autorizačného osvedčenia opatrenú originálnym
odtlačkom pečiatky a
podpisom spôsobilej osoby
(inžinier s
odborným zameraním na pozemné
stavby).resp. ekvivalent zodpovedajúci
predmetu zákazky vydaný v
krajine
Európskej únie s príslušným oprávnením
(dokladom) v zmysle
platných právnych
predpisov na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné
stavby. Stavbyvedúci musí mať minimálne 3 roky praxe vo funkcii
stavbyvedúceho.
Uchádzač musí predložiť:
Osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci na pozemné stavby v
zmysle
Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných
stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov alebo ekvivalentný
doklad (originál alebo jeho
overenú
kópia)
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností
preukazujúcich dĺžku požadovanej praxe.
- Čestné vyhlásenie stavbyvedúceho, že bude k
dispozícii
uchádzačovi pre
realizáciu stavby.
Uchádzač môže na preukázanie odbornej spôsobilosti využiť kapacity
inej osoby podľa§34 ods. 3 zákona o VO,

Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni
preukázať .

18.
19.
20.
21.

22.

Hospodársky subjekt môže podľa § 114 ods. 1 zákona o VO predbežne
nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie
splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa §
39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky
podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne
verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným
vyhlásením nahradil. Variantné riešenie sa neumožňuje.
Uchádzač vyhotoví ponuku v slovenskom jazyku (uznáva sa aj český jazyk).
Vyhodnotenie ponúk: 22.11.2021
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením zmluvy ,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.

S pozdravom
....................................................................
Anna Krídlová
starostka obce

