Príručka k procesu verejného obstarávania v. 2.1

Príloha č. 7

Výzva na predloženie ponuky.

Obec Ţupčany, Ţupčany 95, 080 01 Prešov

Záujemcom

Prešov, 10.3. 2020
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Ţupčany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás ţiadame o predloţenie ponuky v zmysle § 117 ZVO na niţšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Župčany – Centrum cezhraničných kultúrnych tradícii, areál NKP kúrie, č.p. 200/1,200/2“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) ZVO
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Ţupčany
Sídlo: Obecný úrad, Ţupčany 95, 080 01
Štatutárny zástupca: PhDr. František Novotný – starosta obce
IČO:
DIČ:
Tel.:

00328073
2020548255
051/771 11 92

Fax:

051/771 11 92

E-mail:

obeczupcany@gmail.com

Internetová stránka: www.zupcany.sk
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu.:

SK69 0200 0000 0017 2771 2556

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
TENDERTEAM s.r.o. , Volgogradská 9, Prešov 080 01
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov, E-mail: fabry@tenderteam.sk,
Tel. : +421 517713873
4. Predmet obstarávania:
„Župčany – Centrum cezhraničných kultúrnych tradícii, areál NKP kúrie, č.p.200/1,200/2“
Predmetom obstarávania je realizácia objektov drobnej architektúry (prírodný prístrešok s podium,
lavičky a stánky)
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom obstarávania je realizácia objektov drobnej architektúry (prírodný prístrešok s pódiom
a lavičky), ktoré budú situované v areáli parku a kúrie t.j. NKP č.408/1-4 v jeho severozápadnej časti.
Osou umiestnenia je asfaltový chodník, kde v jeho oblúku budú po stranách jednotlivé objekty.

Objekty drobnej architektúry pozostávajú z dreveného prístreška s pódiom a lavičiek. Tieto budú slúţiť
pri prezentácii cezhraničných kultúrnych tradícií (dedičstva).
Prírodný prístrešok s pódiom:
Jeho architektúra je jednoduchá – drevená. Nad štvorcovým pôdorysom rozmeru
8 x 8m stojí
drevená konštrukcia so sedlovou strechou. Podlaha je tieţ drevená, tak ako aj drevený rošt pod ňou.
V zadnej časti (za pódiom) sa nachádza centrálny nástup so schodíkmi, dva bočné priestory skladov
a dva bočné schodíky. Samotné pódium má rozmer 6 x 8m. Na prekrytie prístreška bude pouţitá
krytina imitujúca šindeľ. Celá drevená konštrukcia bude morená lazúrovacím lakom farby palisander.
Lavičky – 12 ks:
Drevené lavičky sú osadené vo svahu nad chodníkom a tvoria prírodné hľadisko k hlavnému
prístrešku s pódiom. Lavička má 3 stojky a sedaciu časť pozostávajúcu z 2 fošní. Tak ako
predchádzajúci objekt aj lavičky budú morené lazúrovacím lakom farby palisander.
Drevené stánky mobilné :
V prípade konania kultúrnych podujatí zameraných na tradície obce či regiónu Šariša, môţu byť
k tomuto účelu pouţité aj mobilné predajné stánky – 2 ks (osadenie viď situáciu) a to tak, aby
nenarušovali prírodné prostredie parku.
Pokiaľ je v texte uvedený konkrétny výrobok, alebo značka, uchádzač môţe oceniť aj ekvivalent inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, ţe ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úţitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú
nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
Hlavné CPV: 45000000-7 Stavebné práce
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 47 500,00 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: katastrálne územie Ţupčany
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Začiatok realizácie: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Dokončenie realizácie: do 1 mesiaca odo dňa prevzatia staveniska Zhotoviteľom.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Interreg PL-SK
12. Lehota na predloženie ponuky: 20.3.2020 do 13:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom na kontaktné miesto
uvedené v bode 2. Výzvy.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
- Kritéria na hodnotenie ponúk za účelom výberu najniţšej ponuky – verejný obstarávateľ bude
vyhodnocovať ponuky na základe najniţšej ceny (§ 44 ods. 3 písm. c) zákona).
- Uchádzač do svojho návrhu na plnenie kritéria uvedie svoju ponúknutú zmluvnú cenu v zloţení: cena
bez DPH, DPH a cena celkom v EUR vrátane DPH.
- Obstarávateľ si vyhradzuje právo overiť si pravosť a pravdivosť údajov predloţených
uchádzačom.Vyhodnocovať sa budú len tie ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené a boli zaradené
do procesu vyhodnocovania.
- Úspešným uchádzačom sa v danom postupe zadávania zákazky stane ten uchádzač, ktorého
ponuka na základe pravidiel na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, bude mať najniţšiu cenu
celkom.

Podmienky účasti:
a) Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, ţe je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať sluţbu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.
b) Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
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obstarávaní, t.j. nemá uloţený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
c) Uchádzač musí preukázať, ţe u neho neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f), t.j.
konflikt záujmov podľa § 23 ZoVO nemoţno odstrániť inými účinnými opatreniami.
15.Pokyny na zostavenie ponuky:
- všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. návrh na plnenie kritérií, výkaz výmer a
technická špecifikácia, návrh zmluvy, dokumenty s údajmi a pod.) musia byť podpísané
štatutárom alebo osobou poverenou na zastupovanie (v tom prípade musí byť súčasťou
ponuky aj splnomocnenie),
- neumoţňuje sa predkladať variantné riešenia,
- ponuka musí byť predloţená na celý predmet zákazky,
- uchádzač môţe predloţiť iba jednu ponuku.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:


Identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno,
priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ,
kontaktnú osobu, meno a priezvisko zodpovednej osoby (v prílohe)

Návrh na plnenie kritéria (v prílohe)

Vyplnený návrh zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom alebo oprávnenou
osobou (v prílohe),

Vyplnený výkaz výmer (v prílohe)

Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce

Sumárne čestné vyhlásenie uchádzača
16. Otváranie ponúk: 20.3. 2020 o 13:30 hod. bez prítomnosti uchádzačov, TENDERTEAM s.r.o.
Volgogradská 9, Prešov 080 01
17. Postup pri otváraní ponúk:
V rámci neverejného otvárania ponúk splnomocnený zástupca verejného obstarávateľa vykoná min.
nasledovné úkony:
- skontroluje, či predloţené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk.
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk splnomocnenec verejného obstarávateľa
postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí v ktorom boli doručené na adresu
splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa,
- posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. V prípade nekompletnej cenovej ponuky
vyzve uchádzača na doplnenie chýbajúcich náleţitostí,
- splnomocnenec verejného obstarávateľa vyhodnotí postupne predloţené ponuky, či spĺňajú
predpísané podmienky účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s výzvou na predloţenie ponuky a
ZoVO,
V rámci vyhodnotenia ponúk, na základe predpísaných kritérií na vyhodnotenie ponúk, splnomocnený
zástupca verejného obstarávateľa vykoná min. nasledovné úkony:
- vyhodnotí ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Najniţšia ponuková cena spolu s DPH, resp. konečná cena, v porovnaní s ponukovými cenami
všetkých vyhodnocovaných uchádzačov, bude podklad pre určenie úspešného uchádzača,
- určí poradie úspešnosti ponúk.
Z uvedeného postupu bude vypracovaný záznam z prieskumu trhu. Splnomocnený zástupca
verejného obstarávateľa oznámi všetkým uchádzačom, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, ţe jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním ZoD v súlade s jeho predloţenou
ponukou, podmienok vyhláseného verejného obstarávania a ustanovení príslušných právnych predpisov, v
lehote viazanosti ponúk. Neúspešným uchádzačom oznámi, ţe neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich
ponúk a s uvedením identifikácie úspešného uchádzača.

3

18. Lehota viazanosti ponúk: 30.4.2020
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Karol
Fábry,fabry@tenderteam.sk, tel.č.: +421 517713873
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
- Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto zmluvy (vykonaním prác a sluţieb, dodaním
tovaru) kedykoľvek počas platnosti zmluvy, a to verejným obstarávateľom, poverenými
zamestnancami verejného obstarávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými verejným
obstarávateľom.
Zároveň
sa
úspešný
uchádzač
zaväzuje
poskytnúť
pri
výkone
kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon
kontroly/auditu, prípadne overovania aj po ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu poţiada
verejný obstarávateľ alebo orgán vykonávajúci kontrolu pouţitia prostriedkov na základe zmluvy o
poskytnutí NFP.
- Verejný obstarávateľ zruší pouţitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predloţená ţiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným poţiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
- Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náleţitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie
ponúk.
- Uchádzač vypracovaním a predloţením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne všetky
podmienky a poţiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk
a v návrhu zmluvy.
- Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predloţením ponuky na vyššie
uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.
- Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom postupe
zadávania zákazky nie je moţné podať námietky v zmysle § 170 ods. 7 písm. b) zákona č. 343/2015
o verejnom obstarávaní.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za
úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od nej odstúpi.
- Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
- V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk, môţe ktorýkoľvek
z hospodárskych subjektov/uchádzačov poţiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v
bode č. 1 tejto výzvy.
S úctou,

..............................................................
Ing. Karol Fábry, poverená osoba k realizácii VO

Prílohy:
č. 1 Identifikačné údaje
č. 2 Návrh na plnenie kritéria
č. 3 Návrh Zmluvy o dielo
č. 4 Výkaz výmer
č. 5 Čestné vyhlásenie uchádzača
č. 6 Projektová dokumentácia – el. verzia
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