Výzva na predkladanie ponuky
Č.s.: 61/2020

OBEC HORŇA
Obecný úrad č. 148, 073 01 Sobrance, tel.: 056 / 0522293, email: horna@interdum.sk

Obec Horňa, 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 (ďalej len „ZVO“) realizuje výber
dodávateľa zákazky s názvom:„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“ v zmysle nižšie
špecifikovanej výzvy.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
_________________________________________________________________________________
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:

Obec Horňa

Adresa:

Horňa 148, 073 01

Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce
IČO: 00325180
DIČ:202074744
Tel.: 056 652 2293
E-mail: horna@interdum.sk
Web: www.obechorna.sk
Kontaktná osoba k VO: Ing. Michal Dinič
Telefón:0915868648
Email: m.dinic@azet.sk

2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky:„Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci.“
Druh zákazky: Práce
Hlavné miesto dodania : Obec Horňa.
NUTS kód: SK 042
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia prác - rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Horňa v zmysle
výkazu výmer-zadania a opisu.
Podrobný opis stavebných prác vrátane špecifikácie a množstva je určený a vymedzený v rozsahu tak,
ako je uvedené vo výkaze výmer-zadní a opise.
V prípade, že sa jednotlivé položky predmetu zákazky (výkaz výmer-zadane, opis ) odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač vo svojej ponuke ponúknuť ekvivalent s rovnakými alebo lepšími
vlastnosťami a parametrami uvedenými v zadaní – vo výkaze výmer-zadaní , opise.
Predpokladaná hodnota zákazky: 17 833,00 Eur bez DPH
3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY : OBEC HORŇA
4. LEHOTA VÝSTAVBY DIELA ALEBO TRVANIE ZMLUVY
-

I. Etapa - do 3 mesiacov od účinnosti zmluvy.
II. Etapa– /po pridelení finančných prostriedkov /.

Objednávateľ požaduje zrealizovať predmetné práce II. Etapy v časovom horizonte do 90 dní na
základe písomného vyzvania Objednávateľom. /po pridelení finančných prostriedkov /.
5. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky a :
-

nacenený rozpočet komplet,
nacenený rozpočet pre I. Etapu,
nacenaný rozpočet na II. Etapu ,

6. TYP ZMLUVY
-

výsledkom súťaže bude Zmluva o dielo.

7. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov MF SR a vlastných zdrojov resp. iných zdrojov.
Platba za dodané práce bude realizovaná po odovzdaní
zrealizovaných prác verejnému
obstarávateľovi na základe vystavených faktúr a skutočne zrealizovaných prác, potvrdených
objednávateľom. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie
diela.
8. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
- Podľa § 32 odst. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu.
Pre účasť v zadávaní zákazky hospodársky subjekt/uchádzač v ponuke predloží aktuálny doklad pre
splnenie podmienky osobného postavenia - podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní – oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác, ktoré zodpovedá predmetu zákazky.
Hospodársky subjekt/uchádzač môže stanovenú podmienku účasti preukázať aj zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní).
Subjekt/uchádzač predmetný predloží predmetný doklad ako fotokópiu.
- Podľa § 32 odst. 1 písm. f)
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
Pre účasť v zadávaní zákazky hospodársky subjekt/uchádzač v ponuke predloží splnenie podmienky
osobného postavenia - podľa § 32 ods. 1 písm. f) - doloženým čestným vyhlásením uchádzača.
/ viď. príloha/

- Podľa § 32 odst. 1 písm. g)
nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré mu bola právoplatne
uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
/hospodársky subjekt/uchádzač predmetnú podmienku nedokladuje/

KONFLIKT ZÁUJMOV.
- /hospodársky subjekt/uchádzač doloží - Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“ ./ viď. príloha/

9. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
-

Návrh na plnenie kritérií / príloha /.
Kópia aktuálneho dokladu pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní ,/kópia OR resp. ŽL/
Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer /príloha /
Čestné vyhlásenie uchádzača. podľa § 32 ods. 1 písm. f) - /príloha /
Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“/ príloha/
Návrh ZoD/príloha/

10. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena za predmet zákazky 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
budekonečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna (ďalej len „
zmluvná cena“).
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2 tejto výzvy.
Ak je uchádzač platiteľom 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.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní v ponuke.
10. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
-

-

Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách,
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.
Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkých
čiastkových cenách.
Má sa za to, že oslovený sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré sa majú vykonať a
so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa ich skutočného zámeru a

významu a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru/oprávnenej osoby za verejného obstarávateľa.
-

Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných v jednotlivých
položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s realizáciou popísaného diela.
11. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA

-

V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť
ponuka vložená do neprehľadne obálky s uvedením nasledovných údajov ako označením:
názov a adresa verejného obstarávateľa,
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
heslo súťaže: „Osvetlenie “.
výrazné označenie: „Ponuka – neotvárať!“

12. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku
(slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku).
13. LEHOTA, MIESTO A S PÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
a) Lehota na predloženie ponuky: 11.06.2020 , do 11,30 hod
b) Ponuku doručiť na adresu:
Obecný úrad Horňa , Horňa 148, 073 01

-

Spôsob doručenia ponuky:
prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne do sídla verejného obstarávateľa.
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude
vrátená uchádzačovi .
14.Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční 11.06.2020 o 11,40 hod na adrese :

Obecný úrad Horňa , Horňa 148, 073 01 zasadačka
Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk je verejné, t.j.
za možnej účasti uchádzačov.

15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu
zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „cenová
ponuka“.
Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste,
ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.

16. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré
spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovené vo výzve na predkladanie
ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky.
Predpokladaný termín oznámenia výsledku je do pracovných 5 dní od otvárania ponúk .
Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
nebude predložená ani jedna ponuka,
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným verejným
obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk ,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na
úhradu. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve
nesmie byť v rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie
daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov
verejného obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu
transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie
uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.

Ing. Michal Dinič, poverený realizáciou VO
Horňa 01.06.2020

