Obec Snežnica
Snežnica 17, 023 32 Snežnica

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č. sp.: ROŠaZFI /2017
Snežnica, dňa 20. 11. 2017

Výzva na predkladanie ponúk
zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa:

http://www.obec-sneznica.sk/verejne-obstaravanie/zakazky-s-nizkymi-hodnotami/175rekonstrukcia-objektu-satne-a-zazemie-pri-futbalovom-ihrisku-v-sneznici-p-c-847-3
postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“). Ide o nie bežne dostupné stavebné práce, ktoré budú uskutočnené
na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek podľa vypracovanej
projektovej dokumentácie.

I.

Základné informácie

1.

Predmet zákazky:
Rekonštrukcia objektu šatne a zázemie pri futbalovom ihrisku v Snežnici, p. č. 847/3

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov :
Sídlo :
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Č. tel.:
Č. faxu:
e- mail:

Obec Snežnica
Snežnica 17, 023 32 Snežnica
00314315
2020553293
MVDr. Milan Hlavatý, starosta obce
0911 879 721
041/ 422 4179
sneznica@obec-sneznica.sk

Obec Snežnica je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní.
3.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu v obci Snežnica
na parcele č. 847/3. Objekt tvoria šatne a zázemie pri futbalovom ihrisku. Tento objekt je
jednopodlažný, nepodpivničený a zakončený nepravidelnou sedlovom strechou. Pri
rekonštrukcii sa vymenia vonkajšie výplňové konštrukcie, plechová strešná konštrukcia
vrátane odkvapového systému, drevené prvky - stĺpy a zábradlie. Taktiež bude rozšírená
existujúca terasa o 600 mm od fasády budovy.
Bližšie podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré tvoria prílohy výzvy.
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Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet – hlavný slovník:
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
45212221-1 Stavebné práce súvisiace so stavbami na športoviskách
45212290-5 Opravy a údržba súvisiace so športovými zariadeniami
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
45233222-1 Dláždiace práce
4.

Predpokladaná cena predmetu zákazky:
Do 69 728,36 EUR bez DPH
V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
požadovaného predmetu zákazky
Ak oslovený nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie o predpokladanej navrhovanej cene.

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

6.

Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do:
28. 11. 2017 do 10:30 hod.

7.

Spôsob predloženia ponuky
Zaslanie poštou alebo osobne na: Obec Snežnica, Snežnica 17,023 32 Snežnica.
Uchádzač predloží ponuku v samostatnej zalepenej obálke s označením: PONUKA
NEOTVÁRAŤ! a heslom: „Rekonštrukcia šatne a zázemie pri futbalovom ihrisku“

8.

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača,
Identifikačné údaje uchádzača musia obsahovať: názov; sídlo uchádzača; meno,
priezvisko, titul a funkciu štatutárneho zástupcu (resp. zástupcov v prípade viacerých);
IČO; DIČ; IČ DPH; bankové spojenie (názov a sídlo peňažného ústavu), číslo
bankového účtu; kontaktnú osobu vrátane kontaktného telefónneho čísla a e-mailu.
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b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH vypracovanú na základe
ocenenia predloženého výkazu výmer podľa prílohy č. 1.
Technické požiadavky a charakteristiky uvedené v súťažnom podklade – výkresovej
časti projektu a výkaze výmer odvolávajúce sa na odkazy konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, boli použité z dôvodu, že predmet zákazky nebolo možné opísať dostatočne
presne a zrozumiteľne iným spôsobom. Uchádzač môže ponúknuť ekvivalentné
výrobky a špecifikácie, ak vo svojej ponuke preukáže, že ekvivalentné výrobky a
špecifikácie, ktoré navrhuje sú rovnocenné a spĺňajú určené technické požiadavky
verejného obstarávateľa.
Neplátca DPH uvedie cenu celkom v EUR.
c) Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce - Výpis zo Živnostenského registra
(FO), resp. Obchodného registra (PO).
d) Návrh zmluvy vypracovaný podľa prílohy č. 17
9.

Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

10. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH
za dodanie požadovaného predmetu zákazky.
11. Použitie elektronickej aukcie
Nie.
12. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Maximálny počet 100 bodov získa ponuka uchádzača s najnižšou cenou v EUR vrátane
DPH na celý predmet zákazky. Ostatným ponukám sa počet pridelených bodov stanoví
úmerou podľa nasledovného vzorca:
Počet bodov =

najnižšia cena uchádzača
––––––––––––––––––––––––––
cena hodnoteného uchádzača

x

100

(výsledok zaokrúhľuje na dve desatinné miesta).
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka dosiahne najvyšší počet 100
bodov. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe pridelených bodov
zostupne.
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Výsledok verejného obstarávania bude zaslaný uchádzačom poštou.
13. Obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom zmluvu o dielo podľa prílohy č. 17. Zmluva má odkladný účinok do doby
uzavretia zmluvy o poskytnutí NFP.
Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania
súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými
službami kedykoľvek, počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami,
ktorými sú:
a. Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b. Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ
V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne
uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo
s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej
stránke verejného obstarávateľa.
Požiadavka na uplatnenie sociálneho aspektu: v prípade, ak dodávateľ bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre uchádzačov, aby
v realizačnej zmluve v takomto prípade zamestnali na realizáciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
14. Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
Verejný obstarávateľ je žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z
PRV, Číslo výzvy: 22/PRV/2017, Opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo
vidieckych oblastiach, Podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo
vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
15. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk,
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- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
- ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných prostriedkov,
ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
v prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie NFP.
- verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade
neschválenia žiadosti o poskytnutie NFP alebo neschválenia predmetného verejného
obstarávania poskytovateľom NFP.
II. Súťažné podklady
Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na
vypracovanie ponuky:
Príloha č. 1 Výkaz výmer
Príloha č. 2 Sprievodná správa
Príloha č. 3 Súhrnná technická správa
Príloha č. 4 Technická správa
Príloha č. 5 Pôdorys 1. NP - starý stav
Príloha č. 6 Rez A-A - starý stav
Príloha č. 7 Pohľad severozápadný, juhovýchodný - starý stav
Príloha č. 8 Pohľad severovýchodný, juhozápadný - starý stav
Príloha č. 9 Pôdorys 1. NP - nový stav
Príloha č. 10 Rez A-A - nový stav
Príloha č. 11 Pohľad severozápadný, juhovýchodný - nový stav
Príloha č. 12 Pohľad severovýchodný, juhozápadný - nový stav
Príloha č. 13 Strecha - nový/starý stav
Príloha č. 14 Detail miestnosti 1.07- obklad, SDK, zariaď. predmety
Príloha č. 15 Situácia
Príloha č. 16 Výpis okien a dverí
Príloha č. 17 Návrh Zmluvy o dielo

MVDr. Milan Hlavatý
starosta obce
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