Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Kalša
----------------------------------------------------------------------------------------Výzva na predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce na predmet:
„Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre materskú školu v Slanskom Novom Meste“
vyhotovená pre postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou uskutočnenia prieskumu trhu, ktorý
uskutočňuje verejný obstarávateľ prostredníctvom poverenej osoby (garant procesu verejného obstarávania), všetko
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo aj ako „ZoVO“)
Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Kalša, je v postavení verejného obstarávateľa (ďalej
ako „verejný obstarávateľ“) podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO a ako verejný obstarávateľ je povinný pri obstarávaní
predmetu zákazky: „Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre materskú školu v Slanskom Novom
Meste” postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ uskutočňuje postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou formou uskutočnenia prieskumu
trhu a to odoslaním výzvy na predloženie cenovej ponuky hospodárskym subjektom, ktoré sú oprávnené
uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.
V postupe zadávania zadávaní zákazky s nízkou hodnotou, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá
postupu jej zadávania, bude verejný obstarávateľ postupovať tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu
zákazky a jeho zadanie boli hospodárne, všetko za dodržania základných princípov verejného obstarávania a za
podpory riadnej hospodárskej súťaže a v súlade s § 117 zákona o verejnom obstarávaní.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Slanské Nové Mesto
Sídlo:
Slanské Nové Mesto 54
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca:
Milan Diheneščík, starosta obce
IČO:
00324744
Tel:
055 / 6968518
Kontaktné miesto:
Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54
E-mail:
slanome@stonline.sk
Web:
http://www.slanskenovemesto.sk
Stránka profilu VO:
http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail
Kontakt na garanta zabezpečujúceho proces verejného obstarávania:
Adresa:
MARBU VO – poradenstvo s. r. o., pracovisko: Dúhová 40, 040 01 Košice
Kontaktná osoba 1:
JUDr. Marta Budišová (garant procesu VO)
Mobil:
+421 905 490 863
e-mail:
marbuVO1@gmail.com
Kontaktná osoba 2:
Ing. František Viktorius (garant procesu VO)
Mobil:
+421 907 928 596
e-mail:
frantisek.viktoriusvo@gmail.com
Pracovný čas:
09:00 – 15:00 hod. (počas pracovných dní)
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2.

Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác (§ 3 ods. 3 a § 5
ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní).
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ podľa § 117 zákona
o verejnom obstarávaní a to formou doručenia „Výzvy na predloženie cenovej ponuky“ (ďalej aj
ako „výzva“) prostredníctvom emailovej komunikácie.
Zákazka nie je vyhradená pre registrované integračné pracoviská / chránené dielne

3.

Názov zákazky:
„Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre materskú školu v Slanskom Novom Meste“

4.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia prístavby jedálne a kuchyne pre materskú školu v obci Slanské
nové mesto. Účelom výstavby je vytroviť moderné priestory na zabezpečenie stravovania pre deti
navštevujúce materskú školu. Prístavba bude napojená na dostupne inžinierske siete v budove a
nevytvára potrebu zriadenia nových pripojovacích bodov. Materská škola je napojená na verejný
vodovod, plynovod, distribučnú sústavu elektrickej energie a lokálne telekomunikačné vedenie.
Stavbu tvoria stavebné objekty :
SO 01 – Prístavba materskej školy ,časť :
- architektonické a stavebné riešenie
- statika stavebných konštrukcií
- protipožiarna ochrana
- zdravotechnická inštalácia
- ústredné vykurovanie
- elektroinštalácia
Podrobný a jednoznačný opis predmetu zákazky, technické požiadavky a technická špecifikácia
je stanovená vo Výkaze výmere, Technickej správe zákazky, výkresoch a ostatných dokumentoch,
ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

5.

Miesto dodania predmetu zákazky – miesto plnenia
Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Kalša / miesto plnenia presne
uvedené v dokumentácií a v príslušných povoleniach viažucich sa k predmetu zákazky.

6.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti/variantné riešenie/ekvivalent
6.1
Rozdelenie zákazky na časti
Zákazka nie je rozdelená na časti.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časti a požaduje
predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky v rozsahu podľa opisu predmetu
zákazky a súvisiacich príloh tejto výzvy.
6.2
Variantné riešenia
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky
bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia
ponúk.
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6.3

Ekvivalent
V prípade, ak táto výzva, alebo doklady a dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto
výzvy (VV, sprievodná technická správa) identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo
výrobok konkrétneho výrobcu, alebo identifikuje konkrétneho dodávateľa alebo konkrétne
technické riešenie, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom
alebo
ekvivalentom
technického
riešenia
pod
podmienkou,
že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu,
na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň nebude
predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Pri výrobkoch, zariadeniach,
materiáloch a/alebo príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj
ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite pri dodržaní vyššie uvedených
požiadaviek.
Ak uchádzač uplatní návrh na ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente
„zoznam ekvivalentných položiek“, pričom predmetný zoznam predložených
ekvivalentných položiek musí obsahovať pôvodnú požiadavku na danú položku z výkazu
výmer podľa tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

7.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zo spoločného slovníka obstarávania
(CPV/SSO)
Hlavný predmet:
45000000-7 Stavebné práce
45211100-0 Stavebné práce na stavbe domov
45262600-7 Rôzne špecializované remeselné stavebné práce

8.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Množstvo a rozsah predmetu zákazky a technická špecifikácia je uvedená v bode 4 tejto výzvy
a v súvisiacich dokumentoch, ktoré tvoria Prílohy tejto výzvy
- Výkaz – výmer (neocenený- definujúci rozsah predmetu zákazky a technickú špecifikáciu),
- Technická správa,
- výkresy a ostatná dokumentácia.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená v zmysle § 6 zákona o verejnom obstarávaní
aktuálne v čase odoslania tejto výzvy (v čase začatia daného verejného obstarávania).
Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v zmysle § 6 zákona
o verejnom obstarávaní vo výške: 71 842,68.- EUR bez DPH.

10.

Cenová ponuka – návrh ceny na predmet zákazky a spôsob určenia ceny
10.1 Všetky uchádzačom navrhované ceny uvedené v cenovej ponuke budú vyjadrené ako cena
celkom za predmet zákazky v EUR.
10.2 Cena predmetu zákazky bude stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách.
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10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

10.8

10.9

Celková cena bude predstavovať náklady za všetky stavebné práce, materiály, technológie,
skúšky a vyhotovenie súvisiacich dokladov a dokumentov atď., ktoré sú podľa zadávacej
dokumentácie, technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov
nevyhnutné na zhotovenie diela a jeho uvedenie do prevádzky a užívanie bez obmedzení
a vád.
Pre účely stanovenia ceny celkom za predmet zákazky poskytuje verejný obstarávateľ
v:
- Prílohe č. 2a Výkaz - výmer, neocenený kompletný výkaz výmer všetkých
položiek, ktoré tvoria predmet zákazky, všetko v editovateľnej forme, ktorý
uchádzač využije pre vyhotovenie a predloženie cenovej ponuky a ktorý umožňuje
ocenenie položiek doplnením jednotkových cien a ceny celkom za predmet zákazky
v rozsahu podľa opisu predmetu zákazky a technickej špecifikácia v zmysle tejto
výzvy a príslušných príloh.
Uchádzač je povinný oceniť primeranou cenou všetky položky, ktoré sú uvedené
v poskytnutom neocenenom Výkaze výmer predmetu zákazky.
Pre každú požadovanú položku v príslušnom Výkaze výmer uvedie uchádzač jednotkovú
cenu a následne cenu za príslušný počet merných jednotiek. Celková cena za predmet
zákazky bude určená ako súčet cien za všetky položky uvedené vo výkaze výmer pre
príslušnú časť predmetu zákazky.
V prípade, ak bude niektorá položka ocenená hodnotou „0“, bude sa to posudzovať tak,
že cena takejto položky je zahrnutá v cene inej/iných položiek.
V prípade neocenenia niektorej položky vo Výkaze výmer predloženom v cenovej ponuke
uchádzača, bude sa to posudzovať ako nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa
v priamej súvislosti s predmetom zákazky.
Ocenený Výkaz výmer (rozpočet) predložený v rámci cenovej ponuky bude následne
tvoriť neoddeliteľnú prílohu k Zmluve o dielo/objednávke, ktorá bude výsledkom tohto
verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať cenovú ponuku uchádzača, ak
predložená cenová ponuka, bude obsahovať návrh ceny na predmet zákazky s vyššou
hodnotou ako je predpokladaná hodnota zákazky.
Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria verejný obstarávateľ žiada predložiť v cenovej
ponuke v štruktúre a vo forme podľa Prílohy č. 2 a č. 2a, pri stanovení pre jednotlivé
položky a pre cenu celkom za predmet zákazky nasledovne:
Cena za jednotlivé položky - Výkazu výmer v štruktúre:
jednotková cena každej položky Výkazu výmer bez DPH
jednotková cena každej položky s DPH
cena za určené množstvo každej položky a rozsah danej položky celkom bez DPH
cena za určené množstvo každej položky a rozsah danej položky celkom s DPH,
Cena celkom za predmet zákazky v štruktúre
- cena celkom za predmet zákazky (cena za všetky položky predmetu zákazky –
súčet cien všetkých položiek predmetu zákazky uvedených vo Výkaze výmer –
Príloha č. 2a výzvy) bez DPH
- cena celkom za predmet zákazky (všetky položky dodania predmetu zákazky
s DPH (cena za všetky položky predmetu zákazky – súčet cien všetkých položiek
predmetu zákazky uvedených vo Výkaze výmer – Príloha č. 2a výzvy) s DPH
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Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“)
v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), uvedie do návrhu
na plnenie kritéria (Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria), navrhovanú celkovú cenu
za predmet zákazky, ktorú určí ako súčet cien všetkých položiek určený ako rozsah
predmetu zákazky v EUR bez DPH a hodnoty DPH. Skutočnosť že je zdaniteľnou osobou
pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke v Prílohe č. 2 výzvy.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie do návrhu na plnenie kritéria
(Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria), navrhovanú celkovú cenu za predmet zákazky
čiastku DPH „0“ a ním navrhovaná hodnota zákazky je cena celkom a je to cena konečná.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke v Prílohe
č. 2 výzvy.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej
ponuke uviedol, že nie je platcom DPH a v priebehu postupu zadávania tejto zákazky
alebo v priebehu plnenia predmetu zákazky sa stane platiteľom DPH, nemá nárok
na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
10.10 Uchádzač bude akceptovať zníženie celkovej ceny za predmet zákazky v prípade, že časť
predmetu zákazky sa na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa nebude realizovať
z dôvodu, ktorý nemohol verejný obstarávateľ v čase vyhlásenia tohto verejného
obstarávania predvídať.
11.

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk, spôsob ich uplatnenia, určenie a zostavenie
(predbežného) poradia a určenie úspešnosti
11.1 Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk je:
„Cena celkom za predmet zákazky“

11.2

11.3

11.4

Kritérium bolo stanovené v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač svoj návrh na plnenie kritéria predloží v cenovej ponuke podľa Prílohy č. 2
výzvy - „Návrh na plnenie kritéria“, pričom návrh ceny celkom za predmet zákazky
vyhotoví a predloží uchádzač v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenu celkom za celý predmet zákazky v EUR
s DPH, ktorá predstavuje súčet cien jednotlivých položiek oceneného výkazu výmer
predmetu zákazky (Príloha č. 2a výzvy), ktorú predloží uchádzač v Návrhu na plnenie
kritéria.
Komisia/garant procesu zostaví (predbežné) poradie uchádzačov a to od 1 miesta po x-té
miesto, (pričom x je počet predložených vyhodnocovaných cenových ponúk).
Pri zostavení poradia komisia/ garant procesu VO priradí pri vyhodnocovaní cenových
ponúk podľa kritéria „Cena celkom za predmet zákazky“ prvé poradie a prvé miesto
uchádzačovi, ktorý predložil v cenovej ponuke v Návrhu na plnenie kritérií návrh najnižšej
ceny celkom za predmet zákazky.
Ostatným uchádzačom bude priradené poradie vzostupne s umiestnením na druhom
až x-tom mieste a to v závislosti od hodnoty navrhovanej ceny celkom za predmet
zákazky.
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Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predložil v ponuke návrh
s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky a ktorému bolo priradené prvé miesto
v zostavenom (predbežnom) poradí na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa
kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“, ktorý splnil podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v konečnom
poradí.
Ostatní uchádzači, ktorí predložili v cenovej ponuke návrh ceny celkom za predmet
zákazky vyšší ako uchádzač umiestnený na prvom mieste v zostavenom (predbežnom)
poradí a ktorí sa umiestnili na druhom až x-tom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí
závislom od výšky navrhovanej ceny, budú vyhodnotení ako neúspešní uchádzači.
11.5

11.6

12.

V prípade, že na základe vyhodnotenie cenových ponúk podľa stanoveného kritéria
sa viacerí uchádzači umiestnia na prvom mieste v poradí s rovnakou cenou, uchádzačom
umiestneným na prvom mieste v zostavenom (predbežnom) sa stane uchádzač, ktorý
ponúkne najnižšiu cenu pre položku č. 1 - VV Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do
100 m3
Verejný obstarávateľ uplatňuje pri vyhodnocovaní cenových ponúk § 112 ods. 6
(druhá veta) zákona o verejnom obstarávaní a pri uplatnení daného ustanovenia zákona
o verejnom obstarávaní sa úspešným uchádzačom stane uchádzač, ktorý predložil
v ponuke návrh s najnižšou cenou celkom za predmet zákazky a ktorému bolo priradené
prvé miesto v zostavenom (predbežnom) poradí na základe vyhodnotenia ponúk podľa
kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet zákazky“ a ktorý následne splnil podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v konečnom
poradí.

Výsledok verejného obstarávania - uzavretie zmluvy o dielo
Výsledkom tohto verejného obstarávania je uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom,
ktorý sa umiestnil na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa stanoveného kritéria
a určeného spôsobu vyhodnotenia uvedeného v tejto výzve s návrhom najnižšej ceny celkom
za predmet zákazky na prvom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí a splnil podmienky
účasti a požiadavky na predmet zákazky, čím sa umiestnil na prvom mieste v konečnom poradí
a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní.
Neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej Zmluvy o dielo bude ocenený výkaz výmer, ktorý predložil
úspešný uchádzač v cenovej ponuke a ktorý bol predmetom vyhodnotenia.
12.1

12.2

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom:
12.1.1. ktorý má v zmysle zákona o RPVS povinnosť zapisovať sa do RPVS a nie je
zapísaný v RPVS, alebo
12.1.2. ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu (tzn.
napríklad tzv. tretie osoby), ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom ktorý:
12.2.1 nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní, alebo
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12.2.2 ak u neho existujú dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f)zákona o verejnom
obstarávaní.
12.3 Úspešný uchádzač je povinný, na základe oznámenia o prijatí cenovej ponuky na predmet
zákazky a na základe výzvy na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu Zmluvy
o dielo/vystaveniu objednávky, pred podpisom Zmluvy o dielo/vystavením objednávky
najneskôr do 3 pracovných dní predložiť verejnému obstarávateľovi nasledujúce doklady:
12.3.1 v prípade, ak cenovú ponuku predložila skupina dodávateľov predložiť - Zmluvu o
združení, s určením práv a povinnosti pre členov skupiny dodávateľov ak bude
uchádzač – skupina dodávateľov vyhodnotený ako prvá v poradí a jeho cenová
ponuka bude prijatá,
12.3.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 15 tejto výzvy, ak
ich úspešný uchádzač v cenovej ponuke nahradil predložením čestného vyhlásenia.
12.4 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých cenové ponuky
sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia cenových ponúk.
12.5. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že je úspešný a že jeho ponuku
prijíma a vyzve ho na poskytnutie súčinností vedúcej k uzavretiu zmluvy o
dielo/vystaveniu objednávky na plnenie predmetu zákazky a k predloženiu dokladov podľa
bodu 12.3 tejto výzvy.
12.6 V prípade, že úspešný uchádzač neposkytne riadne súčinnosť v zmysle výzvy na jej
poskytnutie a to v požadovanom rozsahu a v stanovenej lehote a/alebo nepredloží doklady
podľa bodu 12.3 tejto výzvy alebo odmietne uzavrieť Zmluvu o dielo/potvrdiť obsah a
znenie vystavenej objednávky, vyzve verejný obstarávateľ uchádzača umiestneného na
druhom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí,
ak splnil podmienky účasti
a požiadavky na predmet zákazky (alebo ak nastane obdobný prípad aj u uchádzača
umiestneného na druhom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí vyzve uchádzača
umiestneného na treťom mieste v poradí, ak je to možné) na poskytnutie súčinnosti
s následným uzavretím Zmluvy o dielo/vystavením objednávky na plnenie predmetu
zákazky, pokiaľ sa nerozhodne dané verejné obstarávanie verejný obstarávateľ zrušiť.
12.7 Neúspešnému uchádzačovi/uchádzačom písomne oznámi verejný obstarávateľ, že
neuspel/neuspeli a dôvody neprijatia jeho/ich ponuky a umiestnenie – poradie po
vyhodnocovaní ponúk na základe stanoveného kritéria na vyhodnocovanie cenových
ponúk.
13.

Trvanie zmluvy lehota realizácie diela:
13.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby predmet zákazky – uskutočnenie stavebných prác –
realizácia diela v rozsahu určenom podľa tejto výzvy a jej príloh, bol zrealizovaný
najdlhšie v lehote do 120 pracovných dní (slovom „stodvadsať“) .
13.2 Požadovaná určená lehota pre plnenie predmetu zákazky t. j. na uskutočnenie stavebných
prác – realizáciu diela (120 pracovných dní), začne plynúť od nasledujúceho dňa
po odovzdaní a prevzatí staveniska, o čom bude vyhotovený písomný záznam.

14.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
14.1 Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstvá financií z akčného
plánu rozvoja okresu Košice- okolie, Zmluvy o poskytnutí regionálneho príspevku Úradu
podpredsedu vlády SR investície a informatizáciu a z rozpočtu verejného obstarávateľa
- obce Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Kalša.
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14.2

14.3

14.4

14.5

Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej konečnej faktúry po dodaní a prevzatí predmetu
zákazky – po odovzdaní a prevzatí diela, v rozsahu a podľa požiadaviek a v stanovenej
lehote, všetko tak, ako je uvedené vo výzve na predkladanie cenových ponúk a v jej
prílohách o čom bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí diela..
Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 30 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi- Objednávateľovi, pokiaľ bude mať doručená faktúra náležitosti tohto
dokladu.
Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra
preukázateľne doručená verejnému obstarávateľovi - Objednávateľovi. Cena diela – cena
za predmet zákazky bude uhradená na účet Zhotoviteľa. Lehota splatnosti faktúr bola
stanovená primerane k právam a povinnostiam oboch strán ( Dodávateľ –Objednávateľ).
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 215/2019 o zaručenej elektronickej
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a podľa
§ 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré
nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- číslo Zmluvy/Objednávky,
- termín splatnosti faktúry,
- forma úhrady,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
- meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry.
Prílohou vyhotovenia faktúry bude:
- dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej
ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena, odsúhlasený
stavebným dozorom.
Za odsúhlasený súpis prác a dodávok sa považuje taký súpis, ktorý je na každej
strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru (ak je to
uplatniteľné) a Objednávateľa,
- súpis vykonaných dodávok a prác vo formáte MS Excel.
- protokol o odovzdaní a prevzatí diela, podpísaný poverenými osobami zmluvných
strán,
- v prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné
údaje, bude vykazovať vady, nebude obsahovať povinné náležitosti daňového
dokladu, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie.
Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku
opraviť, alebo vystaviť novú.
- po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry
nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp.
doplnenej faktúry začne plynúť od nasledujúceho dňa po jej doručení
Objednávateľovi.

15.

Podmienky účasti:
Uchádzač v cenovej ponuke predloží doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok
účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti:
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15.1. Uchádzač, ktorý predkladá cenovú ponuku, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce
sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní a ich splnenie preukáže spôsobom podľa § 32 ods. 2, písm. e) a f) alebo podľa
§ 152 zákona o verejnom obstarávaní.
15.1.1 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač predloží:
 doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky, všetko podľa § 32 ods. 2, písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní. Živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ,
výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická
osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
alebo


náhľad do záznamu zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce,
ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.

15.1.2 Na preukázanie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní uchádzač predloží čestné vyhlásenie:


že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu (vzor – Príloha č. 6)

Verejný obstarávateľ podľa § 152 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní uzná rovnocenný
zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ musí prijať aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
15.2

Podmienky účasti – Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 zákona
o verejnom obstarávaní:
15.2.1 Podmienky účasti – Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť - § 34 ods.
1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej spôsobilosti podľa
§ 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Splnenie danej podmienky účasti uchádzač preukáže predložením:
Zoznamu stavebných prác, rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od doručenia tejto
výzvy na predloženie cenovej ponuky (ďalej len rozhodné obdobie), s uvedením
cien, lehôt dodania a odberateľov.
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Ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dokladom je referencia podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak nie sú referencie zverejnené na webovom sídle Úradu pre verejné
obstarávanie, musia byť potvrdené tak, ako je to uvedené v nasledujúcom bode
výzvy,
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona
o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie
uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení,
doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,
na základe ktorého boli uskutočnené.
Požadovaná minimálna úroveň:
Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne jednu zákazku s predmetom
rovnakého alebo podobného druhu ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote
70 000.- € s DPH s uvedením ceny, miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác
a uvedením identifikácie objednávateľa.
Zoznam má byť potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
V prípade, že referencia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa nie je
zverejnená, alebo objednávateľom nie je verejný obstarávateľ alebo
obstarávateľ, prílohou zoznamu budú potvrdenia odberateľov, alebo zmluvy
a dodacie listy a pod. v takom rozsahu, aby bolo možné z uvedených dokladov
zistiť požadované údaje a rozsah referencie a posúdiť splnenie predmetnej
podmienky účasti.
Za stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru sa považujú práce
súvisiace s výstavbou alebo rekonštrukciou plynových kotolní, montáž,
rekonštrukcia, oprava, údržba plynových zariadení a montáž, rekonštrukcia, oprava,
údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových zariadení.
Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne:
- identifikáciu zhotoviteľa, objednávateľa, zmluvy,
- rozsah plnenia podľa zmluvy (neuplatňuje sa, ak je tento údaj uvedený v
potvrdení o vykonaní stavebných prác),
- miesto a lehotu plnenia zmluvy (od - do),
- kontaktné údaje osoby objednávateľa, u ktorej si možno overiť plnenie
zmluvy,
- zmluvnú cenu v štruktúre cena bez DPH v EUR, DPH v EUR a cena s DPH
v EUR
Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od doručenia tejto
výzvy bude potvrdený uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
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štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, uvedené môže
uchádzač predložiť podľa vzoru – Príloha č. 3 tejto výzvy
15.3

Uchádzač môže predbežne nahradiť všetky doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti (generálnym) čestným vyhlásením o splnení všetkých podmienok účasti uvedených
v tejto výzve (Príloha č.5 ), v ktorom uchádzač čestne vyhlási, že spĺňa podmienky účasti
určené verejným obstarávateľom, ktoré sú uvedené vo výzve a poskytne verejnému
obstarávateľovi kedykoľvek v procese zadávania tejto zákazky na požiadanie a vždy
v rámci súčinnosti doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, ktoré čestným
vyhlásením nahradil.
Ak uchádzač použije čestné vyhlásenie na preukázanie splnenia podmienok účasti
uvedených v tejto výzve, verejný obstarávateľ môže kedykoľvek v priebehu verejného
obstarávania uchádzača požiadať o predloženie dokladu alebo dokladov, ktoré nahradil
uchádzač v cenovej ponuke čestným vyhlásením v určenej primeranej lehote.
Ak uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
dokladmi podľa § 32 ods. 2 ZoVO, nie je povinný predložiť doklad podľa § 32 ods. 2
písm. e) ZoVO. Verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov
verejnej správy podľa osobitného predpisu. Uvedené sa vzťahuje len na právnické
a fyzické osoby (uchádzač, záujemca), ktoré majú sídlo, miesto podnikania v Slovenskej
republike

16.

Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky
16.1 Verejný obstarávateľ uplatňuje v tomto postupe zadávania zákazky § 112 ods. 6 (druhú
vetu) zákona o verejnom obstarávaní a bude podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky vyhodnocovať po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk.
16.2 Verejný obstarávateľ uplatní primerane § 55 zákona o verejnom obstarávaní a bude
vyhodnocovať cenovú ponuku z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí po vyhodnotení
cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk.
16.3 Cenová ponuka uchádzača umiestneného na prvom mieste v poradí sa bude vyhodnocovať
z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky, určených v tejto
výzve.
16.4 Ak sa po vyhodnotení splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v zostavenom (predbežnom)
poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, splnil
podmienky a požiadavky na predmet zákazky, bude vyhodnotený tento uchádzač ako
úspešný a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu Zmluvy o dielo.
16.5 Ak sa po vyhodnotení splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzač, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po vyhodnotení
cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, nesplnil podmienky účasti
a/alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ s ním neuzatvorí Zmluvu
o dielo/nevystaví objednávku a následne sa bude vyhodnocovať cenová ponuka z hľadiska
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16.6

16.7

17.

splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na
druhom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí.
Ak sa po vyhodnotení splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky
preukáže, že uchádzača ktorý sa umiestnil na druhom mieste v zostavenom (predbežnom)
poradí po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk po tom
čo uchádzač umiestnený na prvom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí nesplnil
podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky, rovnako nesplnil podmienky
účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ s ním neuzatvorí
Zmluvu o dielo/nevystaví objednávku a následne sa bude vyhodnocovať cenová ponuka
z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača
umiestneného na treťom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí.
Verejný obstarávateľ môže rozhodnúť, že nebude uplatňovať postup podľa bodu 16.5
a 16.6 a môže postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou zrušiť.

Obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
17.1 Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.
Obsah identifikačných údajov musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za uchádzača
alebo v jeho mene.
17.2 Vyplnený „Návrh na plnenie kritéria“ v rozsahu podľa Prílohy č.2
17.3 Ocenený výkaz - výmer v rozsahu podľa Prílohy 2a
17.4 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 15
17.5 Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača podľa
Prílohy č.7
17.6 Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok podľa Prílohy č.8
17.7 Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa Prílohy č.4
17.8 Návrh Zmluvy o dielo podľa Prílohy č. 9, vyplnený vyznačených údajov a podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača
Nepredloženie niektorého z dokumentov uvedených v tomto bode v rámci ponuky uchádzača,
zakladá právo verejného obstarávateľa nezaradiť takúto cenovú ponuku do procesu vyhodnotenia
predložených cenových ponúk.
Uchádzač umiestnený na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa kritéria „Cena celkom
za predmet zákazky“ na prvom mieste v zostavenom (predbežnom) poradí, ktorý nebude spĺňať
podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky alebo u ktorého nastali dôvody
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, nebude vyzvaný
na poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu Zmluvy o dielo a verejný obstarávateľ bude
postupovať podľa bodu 16.5 a 16.6, ak to bude relevantné alebo môže daný postup zadávania
zákazky zrušiť.

18.

Predloženie cenovej ponuky, forma predloženia cenovej ponuky
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na priebeh
a výsledok tohto verejného obstarávania.
18.2 Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú ako
originály alebo overené kópie dokladov a dokumentov, a to vždy vyhotovené v štátnom
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18.3

18.4

18.5
18.6

18.7
18.8

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s
jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.
Cenová ponuka musí byť vyhotovená písomne v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Cenová ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom,
rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
Odporúča sa uchádzačovi predložiť doklady a dokumenty súčasne v elektronickej podobe
na pamäťovom médiu. Textové a tabuľkové výstupy sa predkladajú vo formáte MS Excel,
MS Word a PDF v strojovo čitateľnom tvare, obrázkové výstupy vo formáte PDF.
Cenová ponuka a všetky doklady a dokumenty, ktoré tvoria obsah cenovej ponuky musia
byť vyhotovené ako originály, alebo úradne overené kópie.
Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade
s § 11 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov podľa
Prílohy č. 4 výzvy „Súhlas so spracovaním osobných údajov“, alebo anonymizovať osobné
údaje v ponuke predloženej v elektronickej forme, a podobne.
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.
Dokumenty v ponuke, pre ktoré je to vyžadované, musia byť podpísané:
a) uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať,
alebo
b) zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude
súčasťou ponuky adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača
podpísané uchádzačom podľa písm. a) tohto bodu.

Cenová ponuka sa predkladá písomne v listinnej forme v nepriehľadnom uzatvorenom
obale - obálke.
Obal cenovej ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
- obchodné meno a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve na predkladanie
cenových ponúk
- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
označenie: „SÚŤAŽ – neotvárať“
označenie hesla súťaže:
„Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre materskú školu
v Slanskom Novom Meste“
19.

Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:
19.1 Lehota na predkladanie cenových ponúk: uplynie dňa 28.07.2020 o 10.00 hod
19.2 Cenovú ponuku je potrebné doručiť osobne, poštou alebo inou doručovateľskou službou
na adresu verejného obstarávateľa:
Obec Slanské Nové Mesto, Slanské Nové Mesto 54, 044 18 Kalša
Pracovný čas podateľne:
Pondelok, utorok:
7:30 – 12:00 13:00 - 14:30 hod.
Streda:
7:30 – 12:00 13:00 – 15:30 hod.
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19.3

19.4

19.4
19.5

Štvrtok:
7:30 – 12:00 hod.
Piatok:
7:30 – 12:00 13:00 – 13:30 hod.
Telefón:
+421 055/696 52 25
Pred osobným doručením cenovej ponuky je potrebné si telefonicky overiť prítomnosť
zamestnancov verejného obstarávateľa na pracovisku.
Pri osobnom doručení cenovej ponuky verejný obstarávateľ potvrdí prevzatie cenovej
ponuky od uchádzača s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky a to vydaním
potvrdenia o doručení cenovej ponuky alebo potvrdením o doručení cenovej ponuky
na sprievodný list odosielateľa.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v lehote stanovenej na predkladanie cenových ponúk,
poštou alebo inou doručovateľskou službou. Rozhodujúci pre splnenie lehoty na doručenie
cenovej ponuky je dátum a čas doručenia cenovej ponuky na adresu uvedenú v tejto časti
výzvy na predkladanie cenových ponúk.
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti
odosielateľovi neotvorená, pokiaľ bude odosielateľ známy.
Otváranie cenových ponúk za účasti uchádzačov, ktorí predložili cenové ponuky
a s tým spojené poskytovanie informácií pre uchádzačov v zmysle príslušných ustanovení
zákona o verejnom obstarávaní sa neuplatňuje vzhľadom na postup zadávania zákazky
s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO a za dodržania princípu nediskriminácie s ohľadom
na dodržanie princípu hospodárnosti a efektívnosti vo väzbe na odstránenie
administratívnej záťaže pri tomto verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nezasiela
uchádzačom, ktorí predložili cenové ponuku v stanovenej lehote, zápisnicu z otvárania
cenových ponúk a neumožňuje ani osobnú účasť na otváraní cenových ponúk.

20.

Lehota viazanosti cenových ponúk
Predložené cenové ponuky uchádzačov sú viazané do uplynutia lehoty viazanosti cenových ponúk
do 30. 12. 2020

21.

Poskytovanie informácií a vysvetľovanie informácií a údajov uvedených vo výzve/obhliadka
miesta plnenia predmetu zákazky
21.1 Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov uvedených vo
výzve na predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej
elektronicky prostredníctvom emailovej komunikácie na emailovú adresu garanta
verejného obstarávania frantisek.viktoriusvo@gmail.com v dostatočnej lehote pred
uplynutím lehoty na predkladanie cenových ponúk uvedenej v tejto výzvy, najneskôr
do 23. 07.2020 do 12:00 hod.
21.2 Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky. Termín
obhliadky je pevne a jednotne stanovený pre všetkých záujemcov. Obhliadka nie je
povinná.
Obhliadka sa uskutoční dňa 22. 07. 2020 v čase od 8:30 hod. do 09:30 hod.
V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca ohlási svoju účasť kontaktnej osobe
verejného obstarávateľa Milan Diheneščík, starosta obce Slanské Nové Mesto, formou
žiadosti doručenej prostredníctvom emailovej komunikácie, email: slanome@stonline.sk
21.3 Ak po vykonanej obhliadke bude mať záujemca otázky týkajúce sa predmetu zákazky, tieto
budú zodpovedané len na základe ich doručenia v písomnej forme prostredníctvom
emailovej komunikácie na adresu verejného obstarávateľa najneskôr 23.07 2020 do 12:00
hod.
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Verejný obstarávateľ odpovede na doručené otázky odošle všetkým známym záujemcom
s cieľom zabezpečenia rovnakého zaobchádzania prostredníctvom emailovej komunikácie
a zverejní súčasne na stránke verejného obstarávateľa.
22.

23.

24.

Konflikt záujmov:
22.1 Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZoVO dozvie o konflikte záujmov, prijme
primerané opatrenia a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov.
22.2 Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby1 z procesu prípravy alebo realizácie verejného
obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči
z verejného obstarávania uchádzača.
Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní:
23.1 Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom
obstarávaní, ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena
skupiny dodávateľov v procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom
na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie,
transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže,
vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami poctivého
obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto pravidiel dohliadať.
23.2 Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese:
https://www.uvo.gov.sk/eticky-kodex-zaujemcu-uchadzaca-54b.html
Vyhradenie práva verejného obstarávateľa a doplňujúce informácie
24.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých
sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
 nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že ponuky nebudú zodpovedať
požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo budú inak neprijateľné,
 verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača umiestneného na prvom mieste
v zostavenom poradí na základe vyhodnotenia cenových ponúk podľa stanoveného
kritéria na vyhodnotenie cenových ponúk (možné uplatnenie bodu 16.4 a 16.5), a ktorý
spĺňa podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky určené v tejto výzve a
poskytol riadnu súčinnosť viažucu sa k uzatvoreniu zmluvy o dielo.
24.2 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uzatvorí Zmluvu/ vystaví objednávku s úspešným
uchádzačom, ktorý bude mať v čase uzatvorenia zmluvy /vystavenia objednávky vykonaný
zápis v registri partnerov verejného sektora s aktualizovanou verifikáciou konečných
užívateľov výhod podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a to v prípade ak to povaha a finančný
limit zadávanej zákazky vyžaduje.
24.3 Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle
ZoVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré
sa získali za verejné financie. Uchádzač berie na vedomie, že predložením cenovej ponuky
vopred pre prípad ak bude v tomto verejnom obstarávaní úspešný súhlasí so zverejnením
relevantných informácii podľa §117 ZoVO.
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24.4 Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZoVO na základe výzvy
na predloženie cenovej ponuky sa nevzťahujú revízne postupy podľa zákona o verejnom
obstarávaní.
24.5 Verejný obstarávateľ primerane v postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou bude
uplatňovať aj ďalšie ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, napr. ustanovení týkajúce
sa určenia lehôt na poskytnutie vysvetlení cenovej ponuky, doplnenia cenovej ponuky
a na poskytnutie súčinnosti, všetko so zohľadnením zabezpečenia hospodárnosti procesu
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, ktorý nie je zákonom stanovený procesný postup.
24.6 V prípade ak výsledky administratívnej finančnej kontroly neumožňujú financovanie
predmetu Zmluvy a pokiaľ nedošlo zo strany Zhotoviteľa k plneniu Zmluvy
je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatniť
si žiadne sankcie alebo iné finančné nároky voči Objednávateľovi, ak došlo k odstúpeniu
od zmluvy podľa tohto bodu.
24.7 Pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy o dielo je potrebné, aby boli splnené všetky
podmienky, ktoré sa viažu na nadobudnutie účinnosti zmluvy.
Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom,
že poskytovateľ dotácie potvrdí správnosť vykonaného verejného obstarávania
prijímateľom pomoci.
24.10 O nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy bude objednávateľ bezodkladne, najneskôr
do 5 pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti vykonaného verejného
obstarávania informovať Zhotoviteľa.
24.11 Vzťahy bližšie neupravené touto Výzvou na predloženie cenových ponúk ZsNH predmetu
zákazky „Prístavba stravovacieho a sociálneho zariadenia pre materskú školu v Slanskom
Novom Meste ” sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zmluvy o dielo ktorá tvorí
Prílohu č.9 tejto výzvy

Obec Slanské Nové Mesto, dňa 14.07.2020
Milan Diheneščík,
starosta obce Slanské Nové Mesto
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Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č 2a
Príloha č. 3
Príloha č. 4
Príloha č. 5

Príloha č. 6

Príloha č.7
Príloha č.8
Príloha č. 9
Príloha č.10

Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky – formulár
(vypracovaný a doplnený predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – formulár
(vypracovaný a doplnený predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Výkaz- výmer - neocenený – určujúci pre rozsah predmetu zákazky
(vypracovaný a doplnený predloží v cenovej ponuke uchádzač) a Technická Správa
Zoznam uskutočnených stavebných prác – referencia, formulár
(vypracovaný a doplnený predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Vyhlásenie uchádzača - súhlas so spracovaním osobných údajov- formulár
(vypracovaný a doplnený predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Generálne čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti - nahradenie dokladov
preukazujúcich splnenie podmienok účasti stanovených v tejto výzve podľa § 32 ods.
1 písm. e), § 32 ods. 1 písm. f) a § 34 ods. 1 písm. b zákona o verejnom obstarávaní –
formulár (vypracované a doplnené predloží v cenovej ponuke uchádzač, ak nebude
predkladať v cenovej ponuke doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti)
Čestné vyhlásenie – splnenie podmienky účasti - § 32 ods. 1 písm. f) zákona
o verejnom obstarávaní – formulár(vypracované a doplnené predloží v cenovej ponuke
uchádzač ako doklad preukazujúci danú podmienku účasti, ak nebude predkladať
(generálne) čestné vyhlásenie o splnení všetkých podmienok účasti uvedených v tejto
výzvy a to podľa prílohy č. 5)
Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača
(vypracované a doplnené predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
(vypracovaný predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Návrh Zmluvy o dielo“ (vypracovaný a doplnený predloží v cenovej ponuke uchádzač)
Technická správa, Výkresy projektu
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