Obec Malčice
Hlavná 176, 072 06 Malčice

Výzva na predloženie ponuky
v rámci postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 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“)
1.

IDENTFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĹA § 7 ods. 1 písm. b) ZÁKONA O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ (ĎALEJ LEN „VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ“)
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Internetová stránka:
Osoba poverená realizáciou VO:
Mobil:
E-mail:

Obec Malčice
Hlavná 176, 072 06 Malčice
Ing. Monika Hamzová, starostka
00325465
2020739003
+421 908 338 839
oumalcice@centrum.sk
www.obecmalcice.sk
Ing. Iveta Beslerová,
Agátová 6, 075 01 Trebišov
+421 905 642 149
obsk@obsk.eu

2.

ZÁKAZKA

2.1.
2.2.
2.3.

Druh zákazky: stavebné práce
CPV: 45000000-7 stavebné práce
Názov zákazky:

„Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Malčice“
2.4.

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v súlade s projektovou dokumentáciou na stavbu
„Zlepšenie podmienok pre trávenie voľného času v obci Malčice“ spracovanou UNIprojekt plus, s.r.o.,
094 22 Nižný Hrušov 571, zodpovedný projektant Ing. Ján Ivanko. Projektová dokumentácia rieši
výstavbu športového areálu v obci Malčice. Športový areál bude vybudovaný na stávajúcej trávnatej
ploche v obci Malčice. Tento areál bude využívaný k rôznorodému športovému vyžitiu, predovšetkým
k vykonávaniu loptových hier a posilňovaniu tela. Stavebné práce budú realizované k.ú Malčice na
parcele č . 175/1. Stavba je súčasťou projektu, ktorý bol predložený na základe Výzvy na predkladanie
Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho
rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Stavba je členená na dva stavebné objekty
SO-01 Multifunkčné ihrisko 40x20m
SO-02 Workoutové ihrisko 11x7m
Zastavaná plocha stavbou: SO-01 = 823,32 m2

Hracia plocha ihriska:

SO-02 = 78.81 m2
SO-01 = 811 m2
SO-02 = 77 m2

V rámci uvažovanej výstavby ihriska dôjde najprv k odkopaniu stávajúceho trávnatého povrchu
dotknutej plochy vo vytýčenej ploche. Následne bude vykonaná odkopávka zeminy nutná pre
realizáciu stabilizačného a podkladného súvrstvia z drveného kameniva o niekoľkých frakciách (podľa
PD).
Obnažená pláň ihriska bude vyspádovaná a zhutnená. V rámci stabilizácie bude na obnaženej a
zhutnenej pláni prevedený drenážny systém z PVC trubiek. Na ňu bude nasledovať realizácia
podkladných vrstiev z drveného kameniva o celkovej hr. 300mm. Na toto podkladné súvrstvie bude
položený umelý trávnik s kremenným vsypom hr. 15mm červenej a zelenej farby. Plocha ihriska je
navrhnutá v spáde 0,5% smerom k vonkajším obrubníkom, ktoré budú umiestnené na pozdĺžnych
stranách ihriska kladené do lôžka z betónu C12/15 a bude zaisťovať povrchové odvodnenie. Objekt
bude po obvode ohraničený mantinelovým oplotením v. 4,0m so sieťami . Na záver bude osadené
športové vybavenie ihriska.
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise
predmetu zákazky alebo uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy
alebo v inom dokumente, ktorý tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej
komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu,
uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že navrhne nahradenie takéhoto výrobku
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný
výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené technológie a
zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj
ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

3.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
120 390,54 EUR bez DPH

4.

MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC
k. ú. Malčice, číslo parcely 175/1

5.

LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY
Najneskôr do 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti uzavretej Zmluvy o dielo.

6.

TYP ZMLUVNÉHO VZŤAHU

5.1

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
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5.2

5.3

5.4
5.3

5.4

5.5

5.6

Uchádzač, ktorý bude predkladať ponuku, predloží návrh Zmluvy o dielo obsahujúci obchodné a
zmluvné podmienky predložené verejným obstarávateľom, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy na
predloženie ponuky. Návrh Zmluvy o dielo uchádzač doplní identifikačnými údajmi, menom a
podpismi štatutárneho/ich orgánu/ov uchádzača, alebo osoby oprávnenej konať v mene
uchádzača.
Neoddeliteľnou súčasťou uzavretej Zmluvy o dielo bude:
a) Ocenený položkovitý Výkaz Výmer pre stavbu vrátane rekapitulácie nákladov
b) Časový harmonogram realizácie diela
c) Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek (ak je uplatniteľné)
d) Zoznam subdodávateľov (ak je uplatniteľné)
Obchodné a zmluvné podmienky stanovené verejným obstarávateľom v zmluve nie je prípustné
uchádzačom meniť.
Verejný obstarávateľ ako objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o dielo v prípade skončenia
alebo zániku Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi
Objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania
plnení podľa zmluvy, a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.
Úspešný uchádzač ako dodávateľ je povinný sa zaviazať, že strpí výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej verejným obstarávateľom
ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu
zákazky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných
právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku
poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej
kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných
zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Úspešný uchádzač / 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.
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7.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Vlastné zdroje a Pôdohospodárska platobná agentúra, ako poskytovateľ zastúpená miestnou
akčnou skupinou Miestna akčná skupina POONDAVIE, o.z. , na základe Výzvy : „Výzva na
predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020“.
Názov podopatrenia PRV: 309074001 - 7.4. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

8.

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

7.1

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.
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.
Uchádzač môže v súlade s § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní splnenie stanovenej
podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych
subjektov.

7.2

7.3

9.

OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA

8.1

Obsahom ponuky musia byť nasledovné doklady a dokumenty:
8.1.1 vyplnený formulár „Návrh na plnenie kritéria“. V prípade, že uchádzač nepredloží
zmluvnú cenu celkom formou vzorového formuláru, návrh uchádzača musí obsahovať
všetky požadované náležitosti predpísaného formuláru. Formulár „Návrh na plnenie
kritéria“ tvorí prílohu č. 3 výzvy na predloženie ponuky,
8.1.2 Ocenený výkaz výmer, tvorí prílohu č 2 ( aj zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek
– ak je uplatniteľné)
8.1.3 návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 4
Predložená ponuka uchádzača musí byť potvrdená štatutárnym zástupcom uchádzača alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača.

8.2

8.3

10.

Úspešný uchádzač k podpisu zmluvy predloží:
a) Výpis z obchodného registra – originál alebo úradne overenú kópiu
b) Zoznam subdodávateľov v zmysle bodu 15.3 tejto výzvy
c) Časový harmonogram realizácie diela
VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE PODKLADOV POSKYTNUTÝCH NA VYPRACOVANIE PONUKY
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9.1

9.2

9.3
9.4

11.

Ktorýkoľvek oslovený hospodársky subjekt môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo
výzve na predloženie ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii a to priamo u kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa prostredníctvom zverejnených kontaktných údajov.
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predloženie ponuky, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky
všetkým osloveným hospodárskym subjektom. Zároveň vysvetlenie zverejnení na webovej
stránke verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií
dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
Predĺženie lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým
osloveným hospodárskym subjektom. Zároveň predĺženie lehoty na predkladanie ponúk
zverejnení na webovej stránke verejného obstarávateľa.
MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY

10.1 Prílohou je neocenený zoznam položiek požadovaných prác (Výkaz výmer). Uchádzač nemôže
meniť množstvá pri požadovaných parametroch – položkách rozpočtu.
10.2 Navrhovaná zmluvná cena celkom za realizáciu diela musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať
všetky náklady spojené s realizáciou diela.
10.3 Navrhovanú zmluvnú cenu celkom je potrebné uviesť bez DPH v Eur, sadzbu DPH v %, DPH
v Eur a s DPH v Eur. Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie ako navrhovanú zmluvnú cenu
celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke. V prípade nesprávneho
vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho vyplývajúce na vrub uchádzača.
10.4 Všetky cenové údaje vo Výkaze výmer predloženého uchádzačom je potrebné zaokrúhliť
a zobraziť na dve desatinné miesta.
10.5 Uchádzač musí v návrhu zmluvnej ceny predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku
aj jednotkovú cenu. Navrhovaná zmluvná cena celkom je daná súčinom jednotkovej ceny
a množstva uvedeného vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predloženie
ponuky.
10.6 Uchádzač ocení každú položku uvedenú vo Výkaze výmer, obsahová zmena jednotlivých položiek
nie je prípustná. Neocenenie niektorej z položiek sa bude považovať za nesplnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa a táto skutočnosť je dôvodom na nezaradenie ponuky do hodnotenia.
12.

LEHOTA, MIESTO A SPOSOB PREDLOŽENIA / DORUČENIA PONÚK
Ponuka a všetky doklady a dokumenty podľa bodu 8. tejto výzvy musia byť predložené najneskôr
do 02.09.2019 do 10.00 hod.
Ponuky doručené osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa je potrebné
predložiť v zalepenej obálke označenej heslom „Neotvárať – ponuka – stavebné práce“.
Adresa na doručenie osobne, poštou, alebo prostredníctvom iného doručovateľa:
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Obec Malčice, Hlavná 176, 072 06 Malčice
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi.
13.

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Lehota viazanosti ponúk je do: 30.07.2020

14.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPȎSOB VYHODNOTENIA

13.1. Zmluvná cena celkom v Eur s DPH
V uvedenom kritériu sa bude vyhodnocovať zmluvná cena celkom za dodanie tovaru
špecifikovanom v bode 2. tejto výzvy vyjadrená v Eur s DPH. Zmluvnú cenu celkom za predmet
zákazky je potrebné zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
13.2 Spôsob vyhodnotenia:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky definovaný
v bode 2 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek
verejného obstarávateľa na predmet zákazky uvedených v tejto výzve na predloženie ponuky
a ponuka, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejný obstarávateľ na predmet zákazky nezaradí do
hodnotenia. Z ponúk, ktoré budú zaradené do vyhodnotenia, verejný obstarávateľ zostaví
poradie uchádzačov; od najnižšej zmluvnej ceny celkom v Eur s DPH (ponuka sa umiestni na
prvom mieste) po najvyššiu zmluvnú cenu celkom v Eur s DPH (najvyššie poradie určené podľa
počtu doručených ponúk). Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou
zmluvnou cenou celkom v Eur s DPH.

15.

VYHODNOCOVANIE PONÚK
Vyhodnocovanie ponúk bude neverejné.

16.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE

15.1. Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom
oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.
15.2. 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.
15.3. Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade
fyzickej osoby : meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v
prípade právnickej osoby : obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe
oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia ( s výnimkou dodávateľa tovarov ) a predložil čestné vyhlásenie podpísané osobou
oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1
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písm. e) (vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť ) a § 32 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.
6 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.
15.4. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
15.5. Ak úspešný uchádzač odmietne podpísať zmluvu o diel, verejný obstarávateľ môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí odmietne podpísať zmluvu, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie
Zmluvy o dielo uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
15.6. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa
podmienky účasti podľa §32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f).
Prílohy:
č. 1 Projektová dokumentácia
č. 2 Neocenený výkaz výmer
č. 3 Formulár – návrh na plnenie kritéria
č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
V Malčiciach, 22.08.2019

Ing. Iveta Beslerová
osoba poverená realizáciou VO
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Príloha č. 1 Projektová dokumentácia
Tvorí samostatnú prílohu výzvy na predloženie ponuky.
Príloha č. 2 Neocenený výkaz výmer
Tvorí samostatnú prílohu výzvy na predloženie ponuky.
Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria
Tvorí samostatnú prílohu výzvy na predloženie ponuky.

Príloha č. 4 Návrh Zmluvy o dielo
Tvorí samostatnú prílohu výzvy na predloženie ponuky.
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