OBEC HORNÁ VES, okr. Žiar nad Hronom
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie
stavebných prác predmetu zákazky

Zberné miesto v obci Horná Ves
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Obec Horná Ves
Sídlo organizácie:
Obecný úrad Horná Ves č.17, 967 01 Kremnica
IČO:
31095933
Kontaktné osoby:
Simona Holicová,
Tel. č. :
+421 915821957
E-mail:
starostka@obechornaves.sk

2. Predmet zákazky: Zberné miesto v obci Horná Ves
2.1 Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou
2.2 Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie zberného miesta v Obci Horná Ves
na pozemku p. č. 1558/1 vedených v katastrálnom území Horná Ves za účelom vytvorenia
podmienok pre občanov obce na uloženie jednotlivých druhov odpadu.
Zberné miesto je navrhnuté ako oplotený areál celkového rozmeru 20x20 m s betónovou
spevnenou plochou, ďalej oceľovým prístreškom pre uloženie kontajnerov, v areáli bude ďalej
bunka s dvojitým dnom a kancelársky typový kontajner pre osobu obsluhujúcu zberné miesto.
Areál bude prístupný dvojkrídlovou bránou z existujúceho vjazdu z miestnej komunikácie.
Podrobnejší opis sa nachádza v PD a Výkaze výmer, ktoré tvoria prílohu tejto Výzvy na
predkladanie ponúk.
2.3 Spoločný slovník obstarávania (CPV kód):
45000000-7 Stavebné práce
44211200-4 Obytné bunky
44613800-8 Kontajnery na odpadový materiál
2.4 Predpokladaná hodnota : je stanovená do výšky 75 949,37 eur bez DPH .
3. Miesto a lehota dodania predmetu zákazky :
Miesto dodania: Obec Horná Ves
Lehoty dodania : 2019 – 2020 podľa pridelenia finančných prostriedkov získaných z Operačného
programu Kvalita životného prostredia, Opatrenie 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so
zameraním na ich prípravu a opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku
odpadov a prevzatia staveniska. Presný termín začatia prác bude verejným obstarávateľom
určený po podpísaní zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku s jeho poskytovateľom.
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie .Predmet zákazky nie je možné predkladať na jednotlivé časti.
5. Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE. Ponuku na predmet zákazky nie je možné predkladať vo variantných riešeniach
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov získaných formou nenávratného finančného
príspevku v rámci Výzvy Ministerstva životného prostredia SR,
Operačný program Kvalita životného prostredia
Opatrenie 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu a opätovné
použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

6.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného zmluvným partnerom.
6.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.
6.4 Splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Za deň úhrady sa
považuje deň odpísania z účtu kupujúceho.
7. Cena a spôsob určenia ceny
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v euro, v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách
v platnom znení, špecifikovaná ako cena maximálna a musí zahŕňať všetky náklady spojené
s predmetom zákazky aj vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie spôsob navrhovanej ceny celkom a zároveň
uvedie, že nie je platcom DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH jeho cena sa bude brať ako cena konečná vrátane
DPH ( zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, § 3 ods. 3 ).
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) lehota na predkladanie ponúk - dátum : 08.02.2018
b) Miesto predkladania ponúk: v elektronickej forme, v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto
výzve na predkladanie ponúk, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Požadované doklady a dokumenty sa predkladajú ako naskenované doklady (scan pdf
dokument podpísaný uchádzačom) na mailovú adresu: zelmira.urgelova@gmail.com, do
08.02.25018, 15:00 hod.) , poštou, kuriérom alebo osobne.
Adresa pre doručovanie: Obecný úrad Horná Ves
Horná Ves č.17
967 01 Kremnica
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke.
Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
• obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné
mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
• označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“
• označenie heslom : „Zberné miesto v obci Horná Ves “
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

9.

Kritéria na hodnotenie ponúk :
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) – najnižšej ceny.
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena (v EUR s DPH) za
predmet zákazky. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil ponuku s najnižšou
navrhovanou celkovou cenou za predmet zákazky s DPH.

10.

Lehota viazanosti ponúk:
Do 30.04.2018

11. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:
11.1 Zmluva/zmluvy s úspešným uchádzačom/uchádzačmi na predmet zákazky Zberné miesto
v obci Horná Ves nadobudne/nadobudnú platnosť dňom ich podpísania zmluvnými stranami a
účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
medzi príslušným poskytovateľom pomoci, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu
verejného obstarávania poskytovateľom NFP, Objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
11.2 Zmluva o dielo, ktorá je prílohou č.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk

12. Zábezpeka ponúk:
Nepožaduje sa
13. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
14.1 Osobné postavenie :
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1
písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 32 ods.2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi v originálnom vyhotovení alebo ako
aktuálnu fotokópiu tohto dokladu – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, scan, pdf.
14.2 Predloženie cenovej ponuky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk ( vyplnený výkaz výmer dokument podpísaný uchádzačom, Návrh na plnenie kritérií).
14.3 Čestné vyhlásenie, ktorým potencionálny dodávateľ preukáže, že je oprávnený dodávať
požadovaný predmet zákazky a spĺňa požiadavky verejného obstarávateľa.
15. Obhliadka miesta poskytnutia predmetu zákazky:
15.1 Vzhľadom na technické požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ záujemcom
odporúča vykonať obhliadku
miesta dodania predmetu zákazky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodávky a zabudovania idú na ťarchu záujemcu.
15.2 Záujemcovia , ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu zákazky,
sa musia minimálne deň vopred ohlásiť u poverenej osoby verejného obstarávateľa :
Kontakt : Simona Holicová, Telefón : +421 915821957
Elektronická pošta : starostka@obechornaves.sk
16. Ďalšie informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky;
16.3 Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy na uskutočnenie
stavebných prác tomu uchádzačovi, ktorý splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu
cenu na uvedený predmet zákazky.
16.4 Oznámenia, výzvy a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom a záujemcom/uchádzačom
možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, osobne, elektronicky alebo telefonicky
alebo ich kombináciou. Odporúčame z dôvodu urýchlenia využívať elektronickú komunikáciu
prostredníctvom e-mailov. Verejný obstarávateľ uprednostňuje elektronickú komunikáciu
prostredníctvom e-mailov pokiaľ to neodporuje ZVO. Potvrdenie prijatia e-mailu má na účely
tohto verejného obstarávania rovnaké účinky ako prevzatie doporučenej poštovej zásielky,
pokiaľ to neodporuje ZVO.
16.5 V zmysle platného zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o znení a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa
o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je
možné podať námietky.
16.6 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle
ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa
získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a
relevantných informácii podľa §117 ZVO.

Dátum : 29.01.2018
Simona Holicová
starostka

