VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších zákonov
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov: Obec Terňa
Adresa: Hlavná 119/58, 082 67 Terňa
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.terna.sk
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Senderák
Telefón: 051/4595221
E-mail: obec@terna.sk
II. OPIS
Názov zákazky:
Terňa – prvky drobnej architektúry a športového náradia
Druh zákazky: stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7 STAVEBNÉ PRÁCE
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet
zákazky nie je rozdelený na časti
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Terňa
Termín splnenia zákazky:
12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie objektu, kde budú umiestnené prvky drobnej architektúry a športového
náradia v obci Terňa v zmysle projektovej dokumentácie a v rozsahu výkazu výmer. Pozemok je dĺžky 20m
a šírky 16m. Podrobné špecifikácie, projektová dokumentácia a výkaz výmer sú elektronicky dostupné na adrese
https://www.terna.sk/verejne-obstaravanie.html. Cena počas trvania zákazky musí byť pevná a konečná, cena
musí byť uvedená ako cena bez DPH, sadzba DPH, výška DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH,
na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
III. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálne 27 601,15 EUR bez DPH za celý predmet zákazky.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Komunikácia:
Oznámenie,
odovzdávanie
podkladov
a dorozumievanie
medzi
verejným
obstarávateľom
a záujemcami/uchádzačmi bude uskutočňované prostriedkami elektronickej komunikácie – emailom. Verejný
obstarávateľ akceptuje zo strany záujemcov aj iné spôsoby komunikácie, napr. písomne prostredníctvom pošty,
emailom alebo ich kombináciou.
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 30.8.2019
Čas: 24:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk:
Formou elektronickej komunikácie na email obec@terna.sk alebo listinne v uzatvorenej obálke označenej
heslom „Súťaž neotvárať“ s názvom predmetu zákazky ,,Terňa- prvky drobnej architektúry a športového
náradia“
V. PODMIENKY ÚČASTI
1.

1

Doklad o oprávnení poskytovať službu, dodávať tovary, uskutočňovať stavebné práce (živnostenské
oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom
musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu
zákazky – neoverená kópia

2.

3.

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku
dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ 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).

VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Najnižšia celková cena s DPH
Na základe výsledku vyhodnotenia ponúk bude určený úspešný uchádzač. Uchádzačov bude verejný obstarávateľ
informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk.
VII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na stavebné práce predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania zákazky neuzavrieť zmluvu.
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po dodaní predmetu
obstarávania na základe zmluvy.
VIII: DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s predmetom zákazky, a to na to
príslušnými orgánmi v čase a za podmienok, aké budú týmito orgánmi stanovené. Vyššie uvedená kontrola bude
vykonávaná poskytovateľom grantu alebo iným na to príslušným a oprávneným orgánom. V prípade, že v dôsledku
takto vykonanej kontroly poskytovateľom grantu alebo iným príslušným a oprávneným orgánom dôjde k uznaniu
časti alebo celého plnenia predmetu zákazky ako neoprávnený výdavok, tzn. výdavok, ktorý nezodpovedá cenám
bežným na trhu v čase ich vzniku a v mieste ich vzniku, a ak k tomuto dôjde v dôsledku zavinenia predávajúceho,
bude ho znášať predávajúci.
Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 ZVO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy, týkajúce sa
sociálnych hľadísk – uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ sa zaviaže, že
v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky počas doby plnenia zákazky bude potrebovať navýšiť svoje
kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky (obec, okres, VUC)
Dôvody na zrušenie použitého postupu zdávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie
ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
Obsah predloženej ponuky:
- Návrh na plnenie kritéria ( príloha č. 1 výzvy – formulár)
- Identifikačné údaje uchádzača ( príloha č. 2 výzvy – formulár)
- Vyhlásenie uchádzača ( príloha č. 3 výzvy – formulár)
- Ocenený výkaz výmer (príloha č. 4 výzvy – tabuľka)
- Návrh zmluvy o dielo ( príloha č. 5 výzvy) s povinnými prílohami ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy
- Doklady uvedené v bode V. PODMIENKY ÚČASTI.
V Terni, dňa 16.8.2019

..................................
Ing. Juraj Senderák, starosta obce
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