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Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zadávaná
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Blatné Remety – Infraštruktúra, VO2“
– stavebná práca, výber dodávateľa.
Obec Blatné Remety, Obecný úrad Blatné Remety č.26, 072 44 Blatné Remety, ako verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov
a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie dodávateľa stavebných prác so
skráteným názvom projektu: „Blatné Remety – Infraštruktúra, VO2“
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:

Obec Blatné Remety
Obecný úrad Blatné Remety č.26, 072 44 Blatné Remety
00325 058
Ľuboš Sliško, starosta obce
+421//056 6597235//00917761309/
bremety@gmail.com

Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
Email kontakt:

Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/905 303 752
bremety@gmail.com

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.

1.2 NUTS kód:

SK042Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

“Blatné Remety – Infraštruktúra, VO2“

2.2 Druh zákazky:

stavebná práca, obstarávanie dodávateľa stavby

2.3 Miesto realizácie zákazky: Blatné Remety
2.4 Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
StP – Stavebná práca súvisí s vybudovaním vodovodu - prívodného vodovodného potrubia DN160.
Výstavba vodovodu je navrhnutá technológiou ukladania potrubia v hĺbenej paženej ryhe. Pri tejto
technológii sa rozkopáva celý pás potrebnej šírky, podľa priemeru budúcej rúry. Vzorové priečne rezy
ryhy sú znázornené v prílohách Súhrnnej technickej správy, pričom je potrebné dodržať podmienky
výrobcu konkrétneho potrubia. V smerových lomoch vodovodného potrubia budú osadené betónové
bloky v súlade s STN 5 410.Po zmontovaní potrubia sa vykoná skúška vodotesnosti. Rozsah stavebnej
práce je spresnený projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou týchto súťažných podkladov.
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Zodpovedný projektant: Projektovo-inžinierska kancelária, Ing. Anton Pavúk, tel.: 057/4880150,
4880151, mobil: 0905358414,e-mail: pavuk_pik@stonline.sk .Pri návrhu trás vodovodu boli
rešpektované trasy existujúcich inžinierskych sietí podľa údajov ich správcov. Pri výstavbe bude nutné
overiť skutočnú polohu existujúcich sietí a podľa toho v prípade potreby upraviť trasu nových potrubí.
Vzhľadom na podmienku viesť vedenia mimo štátnej cesty III/050224 budú rozvodné potrubia križujúce
túto cestu budované bez výkopovou technológiou.

Novonavrhované trasy a ich dĺžky sú:
Označenie vetvy
002 - Vetva 1-1-2-1
003 - Vetva 1-0-2
004 - Vetva 1-0-1
005 - Vetva 1-2-1
006 - Vetva 1-3-1
007 - Vetva 1-4-1
008 - Vetva 1-5-1
002 - Vetva 1-1-2-1

Dimenzia potrubia
90x5,4
90x5,4
90x5,4
90x5,4
90x5,4
90x5,4
90x5,4
90x5,4

Materiál
HDPE100
HDPE100
HDPE100
HDPE100
HDPE100
HDPE100
HDPE100
HDPE100
Spolu:

Dĺžka (m)
82,45
79,93
205,86
114,09
85,34
86,37
210,08
267,65
1.131,77

Predmet zákazky v celom rozsahu je presne a zrozumiteľne špecifikovaný́ v projektovej dokumentácii
stavby a výkaz výmere. Ak niektorý́ z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, verejný́ obstarávateľ umožní nahradiť
takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný́ 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 ekvivalenty inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. O ekvivalentnosti rozhodne verejný obstarávateľ.
2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):45000000-7 - Stavebné práce
45232151-5 – Stavebné práce na celkovej údržbe vodovodov
44161200-8 – Vodovodné potrubia

3) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je rozpočet – ocenený
výkaz výmer rozpočtárom zodpovedného projektanta viazaný na predmetný druh stavebnej práce
vo výške:
PHZ spolu: 144.709,67 € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 144.709,67 Eur bez DPH je hodnotou do vyčerpania finančných
prostriedkov na tento účel určený. Stavebná firma si môže technológiu realizácie stavby prispôsobovať
podmienkam svojich technológií, (výrobné prostriedky a pracovné sily).

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa. Je potrebné predložiť ocenený rozpočet : stavebno-technické riešenie podľa návrhu
projektu a zverejnený výkaz výmer. Položky výkazu výmer zahŕňajú aj náklady VRN.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Typ zmluvy:

Zmluva o dielo. Zmluva uzavretá týmto postupom verejného obstarávania nadobudne
účinnosť až po pridelení finančných prostriedkov na tento účel poskytovateľom
finančnej podpory.
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Lehota výstavby: max. 3 mesiace a počíta sa odo dňa protokolárneho odovzdania a prebratia miesta
plnenia.
Odkladacia podmienka účinnosti zmluvy: spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného
obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku si verejný́ obstarávateľ vyhradzuje právo využiť
inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
Návrh Zmluvy o dielo: - tvorí prílohu č. 4 tejto výzvy a bližšie určuje požiadavky objednávateľa na
predmet zákazky.

7) Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ neorganizuje spoločnú obhliadku miesta výkonu práce na uvedený predmet
zákazky. V prípade potreby zo strany uchádzača je kontaktná osoba k dispozícií po telefonickej dohode,
avšak záujemca si môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky aj sám, aby si overila získal všetky
potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto
obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta stavby, je kontaktnou osobou Ľuboš Sliško, T.: 0917 761 309, e-mail: bremety@gmail.com

8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov Environmentálny fond,
8.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu Zmluvy o
dielo, ktorú doplňuje uchádzač vo svojom návrhu a je súčasťou tejto výzvy na súťaž.
8.3 Fakturácia dodávateľa za predmet zákazky bude uhradená:
- konečná, zúčtovacia po ukončení a protokolárnom odovzdaní stavby, alebo čiastková tak ako to
bude uvedené v konečnom znení Zmluvy o dielo.
8.4 Uchádzač oceňuje hodnotu diela podľa predloženého výkazu výmer a predloženého opisu
technického riešenia stavby vrátane VRN (VRN - vedľajšie rozpočtové náklady) potrebných na
zariadenie staveniska, ochranu, bezpečnosť a pod. doplnkové predmety a zariadenia potrebné
v procese realizácie stavby.

9) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
9.1 Osobné postavenie a podmienky účasti kt. musí uchádzač preukázať:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e)
zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a dokladom v súlade s
§ 152 zákona o verejnom obstarávaní: Zápis v zozname podnikateľov vykonaný podľa predpisov
účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu zapísaných
skutočností, resp. v súlade s §39 ZVO – JED-om, tzn.:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

9.2 Ekonomické a finančné postavenie kt. musí uchádzač preukázať:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 zákona č. 343/2015Z.z. v znení neskorších predpisov :
Obec Blatné Remety: „Výstavba vodovodu“ - výber dodávateľa stavebných prác
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9.2.1 Doklady podľa § 33 ods. 1 písm. d): Prehľadom o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa
predmet zákazky týka, najviac za posledné tri hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v
závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
9.2.2 Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží doklad o dosiahnutom obrate v oblasti,
ktorej sa predmet zákazky týka – výstavba vodovodov, tlakovej kanalizácie, ČOV, spolu za r.
2015, 2016, 2017 vo výške min. 50 000,- €.
9.2.3 Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Verejný obstarávateľ vyžaduje takýto obrat z
dôvodu, že stavebné práce sú spojené s osobitným rizikom; nakoľko sa nejedná iba o
samostatnú stavbu, ale aj o dodávku tlakovej technológie a skúšobnú prevádzku, ktorá úzko
súvisí s ochranou životného prostredia a tento komplexný projekt by mal zabezpečovať
uchádzač, ktorý realizoval projekty obdobného charakteru.

9.3 Technická alebo odborná spôsobilosť kt. musí uchádzač preukázať:
9.3.1 Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO preukáže uchádzač referenciou - predložením zoznamu realizovaných zákaziek rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov a to spätne k lehote na
predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac) v celkovej sumárnej
minimálnej realizovanej hodnote min. 50.000 € bez DPH. Rovnakou alebo obdobnou oblasťou ako
predmet zákazky sa rozumie: výstavba, oprava alebo rekonštrukcia verejného alebo účelového
vodovodu, výstavba tlakovej kanalizácie, ČOV a pod.
9.3.2 v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. (ZVO) – odborná spôsobilosť a dispozičný
záväzok na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho počas celej doby výstavby
9.3.3 v súlade s § 34 ods. 1 písm. h) zákona č. 343/2015 Z.z. (ZVO). – plán nakladania a likvidácie odpadu
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah resp.
stavebno-technické dielo budú realizovať ako skupina. Skutočnosť podľa vyššie uvedenej vety
preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a odbornými
kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Forma a obsah
subdodávateľskej zmluvy o ručení za kvalitu vykonaných prác je záležitosťou uchádzača.
(Akceptovateľné je napr. výkon funkcie stavebného dozoru na danej stavbe zamestnancom osoby
preukazujúcej technickú a odbornú spôsobilosť v prospech uchádzača – súčasť ponuky.)

9.4 Zábezpeka:
Zábezpeka v zmysle § 46, ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní vo výške: Neuplatňuje sa.

10)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia – nie sú k dispozícií. Verejný obstarávateľ - Objednávateľ
zákazky zazmluvní zhotoviteľa podľa vyhodnotenia úspešnosti ponúk uchádzačov, uvedené v bode 15
ako „Kritéria na hodnotenie ponúk“, a splnenia podmienok účasti podľa bodu 9 týchto SP.

11)

Lehota a miesto na predloženie ponuky - doručenie:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

22.06.2018 do 14:00 hod..

Obecný úrad Blatné Remety č. 26, 072 44 Blatné Remety

Spôsob predloženia ponuky: poštou, doručovateľskou službou alebo osobne.
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Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač,
ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

13)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

označenie obálky ponuky: „Vodovod -Výstavba“ , „Súťaž – Neotvárať!“
identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, e-mail)
návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č.2 tejto výzvy + vyplnený́ výkaz výmer
vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
harmonogramom postupu výstavby podľa označenej trasy (vetvy)
kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená)
doklady podľa bodu 9 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti
údaje o všetkých subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky
kópia kompletnej ponuky v elektronickej podobe na CD nosiči; vyplnený́ výkaz výmer
v editovateľnej podobe v programe Excel

Podporou pre zostavenie ponuky je “Predloženie ponuky uchádzača – Formularizované znenie
ponuky“ uvedené ako vzor v prílohe tejto výzvy.

14) Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa bez prítomnosti uchádzačov. Predpokladom
úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto
výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom e-mailom
alebo poštou.

15) Kritéria na hodnotenie ponúk podľa §44 ZVO:
Ponuka sa vyhodnocuje na základe najlepšieho pomeru ceny a kvality, tzn. kritéria:
Kritériom č.1 – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . . . . . . . . váha kritéria 80 bodov
Kritériom č.2 – najkratšia lehota uskutočnenia stavebných prác . . . . . . . . . váha kritéria 20 bodov
i1) Cena: BCA =
.

[(cenamin/ cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia výkazu výmer fakturačných položiek. Max. počet bodov – 80

Predloženie ekvivalentu:- v prípade predloženia ekvivalentného riešenia, vyššieho štandardu, hodnotiť sa bude
pomer efektívnosti nákladov k rozsahu ponúkaných výrobkov/výkonov za stavebné práce resp. ponúkaný
materiál na zabudovanie.

16) Doba platnosti ponuky uchádzača: 31.12.2018
s možnosťou jej predĺženia po dohode zmluvných strán, ak to bude relevantné.

17) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať
v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného a technického postavenia uchádzača podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z.
Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania
uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol
Obec Blatné Remety: „Výstavba vodovodu“ - výber dodávateľa stavebných prác
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nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto výzvy, najmä nedodržal obsahové
znenie uvedené vo výzve a v prílohách tejto výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielov lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný uchádzač
odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom,
ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

18) Počet a obsah príloh k tejto výzve:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka uchádzača - Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh uchádzača - Ocenenie logických celkov zákazky
Príloha č. 4 – Obchodné podmienky “Návrh ZoD“
Príloha č.5 – 7 Formularizované znenie ponuky uchádzača v*doc (možnosť využitia )

19) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci cenovej ponuky uchádzača požiadať o doplnenie, resp.
technické prepracovanie určitej časti ponuky v prípade, že takáto požiadavka vyplynie z procesu
posudzovania dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon).
19.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
19.2. Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná zmluva o dielo.
19.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
19.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.(presiahnu
predpokladanú hodnotu zákazky, alebo nedostatok finančných prostriedkov v rozpočte obce),ak
sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená a nebolo možné ich predvídať
alebo, ak bude predložená iba jedna ponuka.
19.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

20)

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje realizovať len ten rozsah zákazky, na ktorý bude
mať poskytnuté financovanie.
Predmetom podaných žiadostí o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho
fondu v zmysle zákona č. 587/2004 z. z. o environmentálnom fonde a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú nasledovné stavebné objekty vybrané
z PD ako časť z celkovej riešenej PD projekcie:
S0 01.1 Vodovod – Lokalita prívodný rád
SO 02.1 Vodovod- Lokalita Blatné Remety
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tento postup zadávania zákazky v súlade s §
57 ods. 2 ZVO (zmena okolnosti, za ktorých sa vyhlásil postup). V tomto prípade sa rozumie
každý objektívny prípad, pre ktorý nemožno od verejného obstarávateľa požadovať, aby v
tomto postupe zadávania zákazky pokračoval.
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21) Osobitné podmienky plnenia zmluvy :
Zmluva o dielo s dodávateľom stavebných prác vybratým v procese verejného obstarávania
bude obsahovať nasledujúce:
A) Osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy - sociálny aspekt):
A.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zamestná min. dve osoby na realizáciu predmetnej
zákazky z osôb dlhodobo nezamestnaných v mieste realizácie predmetnej zákazky
(obec, okres, VÚC).
A.2. Keďže zhotoviteľ bude realizovať predmetnú zákazku v obci z Atlasu rómskych
komunít 2013, sa zhotoviteľ zaviaže, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu
uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať vo
vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít ďalej len „MRK“), t.j. pri
zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne
hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013).
A.3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer
na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru atď.
B. Povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
22.

Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných:
Ing. Milan Filip, +421 (0) Tel.: 0905 303 752, e-mail: bremety@gmail.com

Blatné Remety, dňa 13.06.2018

___________________________
Ľuboš Sliško, starosta obce
vyhlasovateľ verejného obstarávania

Právny rámec vzťahujúci sa na proces verejného obstarávania:
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní́ a o zmene a doplnení́ niektorých zákonov v znení́ neskorších
predpisov („ZVO“), Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení́ niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o registri partnerov verejného sektora“); Systém riadenia
EŠIF na PO 2014 -2020 vrátane záväzných metodických pokynov CKO, Zmluva o NFP vrátane metodických
pokynov a vzorov, Záväzné usmernenia a pokyny SO, (skratka „SO“ je totožná́ s pojmom „Poskytovateľ̌“).
Časť dokumentácie z VO je Prijímateľ̌ povinný́ predložiť̌ aj cez ITMS 2014+. V písomnej forme predkladá́ prijímateľ̌
takú dokumentáciu, ktorú nevie predložiť̌ vo forme elektronickej. Povinnosť̌ predloženia dokumentácie cez ITMS
2014+ sa vťahuje aj na zákazky nespadajúce pod ZVO, zákazky realizované s využitím elektronického trhoviska,
tiež zákazky s nízkou hodnotou a zákazky zadávané na základe rámcovej dohody (ďalej len „čiastková zákazka“).
Minimálny rozsah dokumentácie, ktorú prijímateľ povinne predkladá prostredníctvom ITMS 2014+ v prípade
zákaziek s nízkou hodnotou, je výzva na predkladanie ponúk (neplatí pre zákazky do 15.000,- EUR, ak ide o
internetový prieskum), zápisnica z vyhodnotenia ponúk, zmluva s úspešným uchádzačom alebo akceptovaná
objednávka. Finančná kontrola VO sa podľa času vykonávania, rozsahu a predmetu tejto kontroly delí na
nasledovné základné druhy:
a. ex-ante kontrola pred vyhlásením VO (ďalej len „prvá ex-ante kontrola“),
b. ex-ante kontrola pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (ďalej len „druhá ex-ante kontrola“),
c. ex- post kontrola (štandardná alebo následná), d. kontrola dodatkov k zmluve s dodávateľom.
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Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať za uchádzača:
Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.://Mobil:

T:

e-mail:

e-mail:

M:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Obec Blatné Remety
Obecný úrad Blatné Remety č.26, 072 44 Blatné Remety

Názov predmetu zákazky:

Blatné Remety – Infraštruktúra, VO2

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania: „Blatné Remety – Infraštruktúra, VO2“ zadávanou obcou Blatné Remety.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v
zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné
podmienky realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými
odbornými znalosťami, právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu
o dielo na realizáciu vyššie uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce,
najmä, nie však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie.
V .............................. dňa ..............

..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
Obec Blatné Remety: „Výstavba vodovodu“ - výber dodávateľa stavebných prác
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

Návrh na plnenie kritérií
(údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“))

Verejný obstarávateľ:

Obec Blatné Remety, Obecný úrad Blatné Remety č.26, 072 44

Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Blatné Remety – Infraštruktúra, VO2

Blatné Remety

Postupom podľa §117 ZVO (zák.č.: 343/2015 Z.z.)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH: IČO:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČ DPH:

Vypracoval (meno a priezvisko):

funkcia:

Tel.: // Mobil. tel.: Tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1:
P.č.
1.

Mobil:
Dátum:

Najnižšia celková cena za dodávku predmetu zákazky – hodnota kritéria 80 %
Stavebný objekt

Cena bez DPH

Cena s DPH

Vykonanie stavebného diela podľa popisu technického
riešenia - ocenenie výkazu výmer – celkom:

2.

Cena spolu v Eur:

..........................

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena v eur s DPH

Kritérium č. 2:
P.č.
1.

Najkratšia lehota uskutočnenia stavebných prác – hodnota kritéria 20 %

Stavebné dielo bez rozlíšenia stavebných objektov
Lehota uskutočnenia stavebných prác - čas potrebný na
zhotovenie diela od prevzatia miesta výkonu stav. prác:

Počet kalendárnych dní
.................. (kalendárnych dní)

Poznámka: Úspešnou ponukou je najkratšia lehota výstavby

Čestné prehlásenie uchádzača:
Ja dolu podpísaný čestne prehlasujem, že cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet je uvedená na základe vlastných
prepočtov, beriem do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do ceny
sú zahrnuté všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.
Príloha: - ocenený výkaz výmer (v papierovej aj v digitálnej podobe v programe Excel *xls , na priloženom CD nosiči)
Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:
..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 3 – Návrh uchádzača - ocenenie logických celkov zákazky (časti výkazu výmer):

VÝKAZ VYMER – ROZPOČET - REKAPITULÁCIA
Stavba:
Blatné Remety – Infraštruktúra
Objekt: Výstavba vodovodu
Časť:
Obec Blatné Remety, Obecný úrad Blatné
Objednávateľ:
Remety č.26, 072 44 Blatné Remety
Zhotoviteľ:

Stavbyvedúci:

Dátum:

P.č.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oddiel A. Návrh uchádzača ocenenie položiek predkladaného výkazu výmer do súťaže
Popis položiek výkazu výmer
Počet
Jednotková Cena celkom
M.J.
(časti predmetu zákazky)
jednot.
cena (časti)
s DPH
001 - Vetva 1-1-2
m
82,45

002 - Vetva 1-1-2-1
003 - Vetva 1-0-2
004 - Vetva 1-0-1
005 - Vetva 1-2-1
006 - Vetva 1-3-1
007 - Vetva 1-4-1
008 - Vetva 1-5-1
637-001 - SO 123 - Zásobovacia sieť vodovod

m
m
m
m
m
m
m

79,93
205,86
114,09
85,34
86,37
210,08
267,65

vm

1.131,77

------

...........

Cena celkom s DPH:

Oddiel B. Návrh uchádzača na doplnenie položiek výkaz výmer nad rámec zverejneného výkazu výmer

Celkom bez DPH:
Cena celkom s DPH:

Príloha: - ocenený výkaz výmer – súpis položiek a rozpis cien (v papierovej aj v digitálnej podobe
v programe Excel *xls, na priloženom CD nosiči)
Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania uvedeného vo výkaze výmer,
(uchádzač oceňuje oddiel A), ale umožňuje uchádzačovi podať návrh na rozšírenie zadania (položiek výkaz výmer
oddiel B) pokiaľ by to z projektu a podstaty veci vyplývalo podľa návrhu uchádzača (práce naviac).

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 4 – Obchodné podmienky “Návrh zmluvy“

Obchodné podmienky – Návrh zmluvy
Z M L U V A O D I E L O č. 01/2018/StP
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník
Preambula: Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na stavebné práce s skráteným názvom
projektu: „Blatné Remety - Infraštruktúra“, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov za nasledovných podmienok.
ČLÁNOK I. - ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Identifikácia zmluvnej strany:

Obec Blatné Remety

Sídlo:
Zastúpený:
IČO: // DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:

Obecný úrad Blatné Remety č.26, 072 44 Blatné Remety
Ľuboš Sliško, starosta obce
00325058 //
Ľuboš Sliško, starosta obce
056 6597235 ,// 0917 761 309
bremety@gmail.com
http://www.blatneremety.sk

1.2 Zhotoviteľ:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO: // DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:
Registrácia subjektu (OR-ŽR):
Prílohy k Návrhu Zmluvy o dielo, ktoré predkladá uchádzač:
1. Ocenený výkaz výmer podpísaný oprávnenou osobou
2. Kópia kompletnej ponuky v elektronickej podobe (rozpočet uchádzača v *xls)
3. Dokument z evidencie registra partnerov verejného sektora vrátane subdodávateľa, ak je to
relevantné (zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora)
4. Zoznam všetkých známych subdodávateľov, ak je to relevantné
5. Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, a
zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky.
7. Plán nakladania a likvidácie odpadu - opatrenia na ochranu životného prostredia

Návrh Zmluvy o dielo je samostatnou prílohou týchto súťažných podkladov.
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