Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník

Výzva na predloženie ponuky

Váš list číslo/zo dňa:

Naše číslo:
OcÚ-482/2019

Vybavuje/linka:
Ing. Kvokačka, PhD./ 0544791114

Osikov 17.09.2019

Vec
Výzva na predloženie ponuky
Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník, 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 v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO") Vám zasiela výzvu na predloženie cenovej ponuky v predmete zákazky na
uskutočnenie stavebných prác v podľa § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky s názvom:
„Osikov – Rozšírenie vodovodu Za farou"
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Osikov
Sídlo:
Osikov 57, 086 42 Hertník
Štatutárny zástupca:
Ing. Jozef Kvokačka, PhD., starosta obce
IČO:
00322482
DIĆ:
2020623374
Telefón:
+421 54 4791114
E-mail:
obecosikov@obecosikov.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Osikov, Osikov 57, 086 42 Hertník
3. Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona
č. 343/2015 na uskutočnenie stavebných prác pre zhotovenie stavby s názvom:
„Osikov – Rozšírenie vodovodu Za farou"
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.
v znení neskorších predpisov (ďalej len Zmluva).
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5. Opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je rozšírenie verejného vodovodu na ulici Za farou v obci Osikov. Obec je
zásobovaná z Podčergovského skupinového vodovodu s vlastným vodojemom. Z vodojemu vedie do
obce zásobné potrubie DN 150 a v obci je rozvodné potrubie DN150 až DN80mm, z ktorého cez prípojky
sú zásobované jednotlivé domácnosti a ďalší spotrebitelia. Vodovodné potrubia sú zväčša trasované
po verejných priestranstvách. V projektovej dokumentácii stavby je vyprojektované vodovodné potrubie
DN 100 mm na zásobovanie pitnou vodou pre navrhovanú IBV Za farou, kde sa uvažuje približne s 80
rodinnými domami. Vodovodný rad B sa pripojí na jestvujúci verejný vodovod DN 100 na parcele 554,
kde je vedené zásobné potrubie DN100 a druhé prepojenie na parcele 383/1 vedľa štátnej cesty do
Bardejova.
Podrobný opis návrhu technického riešenia rozšírenia vodovodu je uvedený v Technickej správe,
výkaze výmer a samotnej projektovej dokumentácií, ktorá je dostupná k nahliadnutiu na Obecnom
úrade v obci. Ak má uchádzač záujem o nahliadnutie do projektovej dokumentácie, je potrebné si vopred
termín dohodnúť telefonicky na kontaktnom tel. čísle alebo mailovej adrese uvedenej v bode 1 tejto
výzvy.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 179 892,95 EUR bez DPH
7. Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Osikov, rozvodné potrubia B, B2
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 60 dní od odovzdania staveniska.
9. Financovanie predmetu zákazky: Financovanie bude zabezpečené na základe žiadosti
o poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu.
10. Lehota na predloženie ponuky: do 23.09.2019
11. Spôsob predloženia ponuky: poštou, inou prepravnou službou alebo osobne na adresu verejného
obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za zákazku uvedená v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená
v mene EURO.
Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách.
Navrhovaná zmluvná cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača, ktoré mu vzniknú v súvislosti
s uskutočnením predmetu zákazky.
Ak uchádzač je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,
sadzba DPH a výška DPH v EUR,
navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
13.Podmienky účasti uchádzačov
I. Osobné postavenie uchádzača:
a) Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZVO“) a to, že je oprávnený poskytovať služby na požadovaný predmet zákazky – t. j. musí predložiť
kópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby na požadovaný predmet zákazky Pred zaslaním
tejto výzvy si verejný obstarávateľ túto podmienku z verejne dostupných zdrojov overil a z tohto dôvodu
ju oslovený uchádzač vo svojej ponuke nemusí predkladať.
b) Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. f)
ZVO a to že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím,
ktoré je potrebné preukázať čestným vyhlásením uchádzača (príloha č. 3 tejto výzvy).
c) Uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) „ZVO“ preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1 „ZVO“). Na
uvedený spôsob preukázania splnenia podmienok účasti upozorní vo svojej ponuke.
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Uchádzač nemusí v ponuke predložiť doklad o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, postačuje
ak v ponuke uvedie svoje registračné číslo zápisu. Verejný obstarávateľ si z verejne dostupných zdrojov
túto skutočnosť overí.
II. Konflikt záujmov
Uchádzač musí splniť podmienku účasti týkajúcu sa konfliktu záujmov a nesmie u neho existovať dôvod
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6. písm. f) „ZVO“ (existencia konfliktu záujmov) predložením dokladu
vyhlásenie o konflikte záujmov (príloha č. 4 tejto výzvy).
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková cena za predmet zákazky, t. j. cena s DPH
v EUR za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk
uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po
najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka s najnižšou cenou na 1. mieste poradia bude vyhodnotená ako
prvá v poradí.
Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu, zodpovedajúcu
celkovej cene z vyplneného výkazu výmer.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné doručiť v zalepenej obálke na adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Na obálke s ponukou musí byť uvedené:
„PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ a heslo súťaže: „Vodovod B+B2“
16. Obsah ponuky:
-

návrh na plnenie kritérií (príloha č. 1 tejto výzvy) podpísaný oprávnenou osobou uchádzača,

-

zadanie ocenený výkaz výmer (príloha č. 2 tejto výzvy), prílohu č. 2 nie je prípustné
uchádzačom meniť resp. nejakým iným spôsobom upravovať alebo dopĺňať,

-

doklady uvedené v bode 13 Podmienky účasti uchádzačov tejto výzvy (prílohy 3 a 4),

-

návrh zmluvy o dielo v jednom vyhotovení podpísaný oprávnenou osobou uchádzača
(príloha č. 5 tejto výzvy),

Doklady predložené v ponuke musia byť uchádzačom predložené ako originály resp. úradne
overené kópie týchto dokladov, ak nie je v tejto výzve uvedené inak.

17. Otváranie ponúk: 24.09.2019 o 10.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa uvedeného
v bode 1. tejto výzvy.
18. Lehota viazanosti ponuky: do 31.10. 2019
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Do hodnotenia podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí
splnia podmienky účasti uvedené v bode 13 a) – d), tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky a obsah ponuky uvedené v tejto výzve.
b) Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk písomne oznámi úspešnému
uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma. Zároveň ho vyzve v primeranej lehote k podpisu zmluvy
o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich
ponuky.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade
že, predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
d) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s
dodávanými tovarmi, službami a uskutočnenými prácami kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o dielo a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť. Oprávnenými osobami na výkon kontroly, auditu, overovania na mieste sú
Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho
spolupracujúce orgány a ním poverené osoby.
e) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie alebo
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doplnenie ponuky ak z predložených dokladov uchádzača uvedených v ponuke nevie posúdiť
splnenie podmienok účasti resp. splnenie požiadaviek na predmet zákazky uvedených v tejto
výzve.
Vysvetlením alebo doplnením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene.

V Osikove
17.09.2019

Ing. Jozef Kvokačka, PhD., v. r.
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Návrh na plnenie kritérií
Zadanie výkaz výmer
Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) „ZVO“
Vyhlásenie o konflikte záujmov
Návrh zmluvy o dielo
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