Obec KAĽAVA
053 42 Kaľava 63

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E-mail:
Internetová stránka:

Obec Kaľava
053 42 Kaľava 63
Jozef Rabatin
00329223
2021331455
+421 53 447 2800
obec@kalava.sk
www.kalava.sk

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Názov:
Sídlo:
Telefón:
E-mail:

DS Consulting, s. r. o.
Námestie slobody 2, 053 42 Krompachy
0944 158 519
dsconsulting144@gmail.com

2. MIESTO PREDLOŽENIA/DORUČENIA PONUKY:
Uchádzač predloží ponuku vypracovanú v súlade s bodmi 17. a 18. tejto Výzvy na predloženie ponuky
poštou alebo osobne na adresu:
DS Consulting, s.r.o.
Námestie slobody 2
053 42 Krompachy
alebo emailom na: dsconsulting144@gmail.com.
3. PREDMET ZÁKAZKY:
Názov zákazky: „Rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít“
Predmetom verejného obstarávania k zákazke s názvom: „Rekonštrukcia budovy centra
voľnočasových aktivít“ je uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu financovaného z Programu
rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce
45212100-7 Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
4. TYP ZMLUVY, KTORÁ BUDE VÝSLEDKOM VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA:
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S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo
Výzve na predkladanie ponúk, podmienky účasti a na základe výsledku, podľa kritéria na vyhodnotenie
ponúk, ktorým je najnižšia cena v EUR s DPH, bude podpísaná Zmluva o dielo.
5. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít v obci Kaľava. Rekonštrukcia
objektu bude pozostávať z vybúrania otvorov pre nové dvere, výmeny okien a dverí, výmeny podláh,
opráv vnútorných a vonkajších omietok, plynofikácie objektu, výmeny elektroinštalácie,
oddrenážovania spodnej stavby a plynovej prípojky.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v Prílohe č. 3 Výzvy na predloženie cenovej
ponuky.
6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :
Predpokladanú hodnotu zákazky stanovil verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu vyjadrených
v § 6 ZVO vo výške: 41.958,98 bez DPH.
7. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY:
Verejný obstarávateľ požaduje zrealizovať predmet zákazky v obci Kaľava - budova so súp. č. 62, stojaca
na pozemku – parcela C KN 44, k.ú. Kaľava.
8. TERMÍN USKUTOČNENIA PRÁC:
Lehota plnenia predmetu zákazky je do 6 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska, o čom
bude vyhotovený písomný záznam.
9. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky.
10. VARIANTNÉ RIEŠENIE A EKVIVALENT:
Neumožňuje sa.
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s ekvivalentným riešením. Pri použití
ekvivalentného riešenia musí mať navrhované riešenie vlastnosti (parametre) rovnocenné alebo vyššie
vlastnostiam (parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atd.), ktoré sú uvedené v technickej
špecifikácii.
11. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác
za účelom získania informácií pre spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca môže prostredníctvom
kontaktnej emailovej adresy verejného obstarávateľa požiadať o vykonanie obhliadky miesta plnenia
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky
dodrží princíp rovnakého zaobchádzania, princíp transparentnosti a nediskriminácie záujemcov.
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12. TYP ZMLUVY (PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY)
12.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
12.2 Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobudne účinnosť len v prípade, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávateľa na
výber zhotoviteľa diela zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Požiadavky
verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.
12.3 Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy.
13. ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV A PODMIENKY FINANCOVANIA
13.1 Predmet zákazky bude financovaný z verejných zdrojov z Operačného programu: Program
rozvoja vidieka SR 2014-2020 a z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
13.2 Na plnenie predmetu zákazky verejný obstarávateľ neposkytne finančné preddavky ani zálohové
platby.
13.3 Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy
o dielo.
14. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
14.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie
požadovanej podmienky doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
14.2 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky
doloženým čestným vyhlásením.
14.3 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodov 14.1 a 14.2 tejto časti je povinný
predložiť verejnému obstarávateľovi úspešný uchádzač na požiadanie a to najneskôr v čase
vystavenia a prevzatia objednávky, resp. uzavretia zmluvy.
14.4 Úspešný uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať
aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
15. JAZYK PONUKY
15.1 Ponuku ako aj doklady a dokumenty je potrebné predložiť v štátnom jazyku (t. j. v slovenskom
jazyku).
15.2 Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuku, doklady a dokumenty vyhotovené
v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho
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jazyka.
16. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
16.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena celkom za predmet zákazky v ponuke
vyjadrená v eurách (ďalej len „ zmluvná cena“).

musí byť

16.2 Zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách. Táto cena bude
stanovená ako cena dohodou zmluvných strán.
16.3 Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2 tejto výzvy.
16.4 Ak uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
 sadzba DPH a výška DPH
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
16.5 Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
16.6 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
 zmluvná cena celkom je súčtom cien jednotlivých položiek a k nim prináležiacich merných
jednotiek uvedených v popise prác – neocenenom výkaze výmer (podrobný rozpočet), ktorý
je potrebné oceniť ,
 má sa za to, že zisk a režijné náklady sú rozložené rovnomerne vo všetkých nacenených
jednotlivých položkách,
 uchádzač uvedie ceny v Eur pre každú položku v podrobnom rozpočte, zaokrúhlené na 2
desatinné miesta (jednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre
každú položku). Nie je dovolené modifikovať podrobný rozpočet ani iným spôsobom
pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky,
 neocenenie všetkých položiek vo Výkaze výmer, resp. nepredloženie Výkazu výmer, sa bude
považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takto
predložená ponuka nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk,
 má sa za to, že uchádzač sa dokonale oboznámil s podrobným množstvom tovarov a popisom
prác, ktoré sa majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Dodanie tovaru a všetky
práce sa budú realizovať podľa ich skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti
verejného obstarávateľa,
 ceny uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu tovarov a prác popísaných
v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť
s realizáciou detského ihriska.
16.7 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby sa dôsledne oboznámil s výzvou na predkladanie
ponúk a všetkými dokumentami poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu
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akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. Navrhovaná zmluvná cena za
predmet zákazky musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov v čase predkladania
ponuky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny jeho nárok na
zmenu zmluvnej ceny uvedenej v ponuke z dôvodu chýb a/alebo opomenutí jeho povinností.
17
OBSAH PONUKY
17.1 Obsah ponuky ako aj jej náležitosti sú pre spracovanie ponuky záväzné.
17.2 Verejný obstarávateľ odporúča, aby uchádzač v úvode ponuky predložil Zoznam predložených
dokladov (Obsah), v ktorom uvedie súpis dokladov a dokumentov tvoriacich ponuku s uvedením
čísla strany, kde sa daný dokument nachádza.
17.3 Obsah ponuky:
 Formulár „Predloženie ponuky“, príloha č. 1 tejto výzvy
 Návrh Zmluvy o dielo potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy
 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk potvrdený štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. Formulár „Návrh na
plnenie kritéria“ tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
 Ocenené výkazy výmer potvrdené štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača – príloha č. 5
18
LEHOTA A MIESTO PREDKLADANIA PONÚK
18.1 V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne, predloží uchádzač ponuku v
neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy uvedenej v bode 2 tejto Výzvy na
predloženie ponuky, uvedie aj nápis: „Neotvárať – ponuka – Rekonštrukcia budovy centra
voľnočasových aktivít“ a to najneskôr do 05.09.2019 do 12:00 hod.
Adresa na doručenie: DS Consulting s.r.o., Námestie slobody 2, 053 42 Krompachy
18.2 Ak bude uchádzač predkladať cenovú ponuku e-mailom, predloží uchádzač naskenované
požadované dokumenty v prílohe e-mailovej správy, pričom v predmete správy uvedie nápis:
„Neotvárať – ponuka – Rekonštrukcia budovy centra voľnočasových aktivít“ a to najneskôr do
05.09.2019 do 12:00 hod.
Emailová adresa na doručenie ponuky: dsconsulting144@gmail.com
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi.
19

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Lehota viazanosti ponúk je do 30.06.2020.
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20

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLO JEHO UPLATNENIA:

20.1 Zmluvná cena celkom za predmet zákazky
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za dodanie tovarov a
uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v bode 5. tejto výzvy vyjadrená v Eur
vrátane DPH.
Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta
a vyjadriť v Eur.
Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky uchádzač v ponuke určí ocenením výkazov výmer,
ktoré tvoria prílohu č. 5. tejto výzvy. Zmluvnú cenu celkom za predmet zákazky je potrebné
zaokrúhliť na dve desatinné miesta a vyjadriť v Eur.
20.2 Spôsob vyhodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je zmluvná cena celkom za predmet zákazky
v rozsahu uvedenom v bode 3. tejto výzvy. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených
ponúk predložených uchádzačmi podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny celkom za predmet
zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou zmluvnou
cenou celkom za predmet zákazky sa umiestni na 1. mieste poradia.
20.3 Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradená len taká ponuka, ktorá
bude spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v tejto výzve.
21
INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
21.1 Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia ponúk. Uchádzača umiestneného na 1. mieste vyzve ho k doloženiu dokladov
podľa bodu 14 tejto Výzvy. Ak uchádzač splní podmienky účasti (podľa bodu 14 tejto Výzvy) stane
sa úspešným uchádzačom a verejný obstarávateľ ho vyzve na podpis zmluvy o dielo. Ostatným
uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich
ponuky.
21.2 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu, resp. nesplní podmienky účasti podľa bodu 14
tejto Výzvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý
sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne
uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý
sa umiestnil ako tretí v poradí.
21.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade že,
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Následne bude postup zadávania zákazky
zrušený.
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22. ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho s poskytnutými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí ́ nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
 Riadiaci orgán a ním poverené osoby,
 Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby,
 Najvyšší kontrolný úrad SR, Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ.
Úspešný uchádzač - dodávateľ aj subdodávatelia sú povinní, pokiaľ sa ich to týka, že podľa § 4 ods. 1
druhá veta zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora, "Partner verejného sektora
musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy".
23.
KONFLIKT ZÁUJMOV:
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky
nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže
alebo porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého zaobchádzania v tomto verejnom
obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe
zadávania zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre
jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu
prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností a zodpovednosti
s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov
inými účinnými opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f)
ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z tohto postupu zadávania zákazky.
24. SOCIÁLNY ASPEKT:
Zhotoviteľ je povinný dodržať sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní a to nasledovne: V prípade, ak
zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu daného diela, zamestná na realizáciu
diela osoby dlhodobo nezamestnané. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie poskytne
objednávateľ zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu nezamestnaných
osôb. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie sa preukáže potvrdením príslušného Úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných.
V Kaľave, dňa 28.08.2019
Jozef Rabatin
starosta obce
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Obec KAĽAVA
053 42 Kaľava 63

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 Formulár „Predloženie ponuky“
Príloha č. 2 Formulár „Návrh na plnenie kritéria“
Príloha č. 3 Projektová dokumentácia stavby
Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č.5 Neocenené výkazy výmer – 4 ks (Rozpočet VV - stavebná časť.xlsx, Rozpočet VV elektrika.xlsx, Rozpočet VV - pripojovací plynovod.xlsx, Rozpočet VV- odberné plynové zariadenie.xlsx)
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