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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONÚK

Výzva na predloženie ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou na stavebné práce)
Obec Komjatná, 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), platnosť 01.01.2019
– 31.08.2019
Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce –
rekonštrukcia povrchov komunikácií Záhumnie II – Laštek“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Komjatná
Sídlo: Obecný úrad, Komjatná 292, 034 96
Štatutárny zástupca: Mgr. Otto Brtko, starosta obce
IČO: 315311
DIČ:
2020589571
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.:
044/4373235
Fax:
E-mail: starosta@komjatna.sk
Internetová stránka: www.komjatna.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Ružomberok
Číslo účtu.: SK76 5600 0000 0083 4992 1001

2. Predmet obstarávania: stavebné práce – rekonštrukcia povrchov komunikácií Záhumnie II –
Laštek: oprava poškodených živičných povrchov jestvujúcej komunikácie, stavebné úpravy
odvodnenia žľabmi, položenie asfaltových povrchov na jestvujúcich štrkových komunikáciách,
ohraničenie komunikácie obrubníkom. Celková výmera novej konštrukcie vozovky je 818,43 m2. Po
oboch stranách komunikácie bude vybudovaná krajnica zo štrkovej zeminy. Ostatné špecifikácie sú
uvedené v projektovej dokumentácii. CPV 45000000-7
Predpokladaný termín začatia prác: apríl / máj 2020
Predpokladaná lehota výstavby: 10 pracovných dní
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 34 850,51 Eur bez DPH
4. Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku stavebné práce – rekonštrukcia povrchov
komunikácií Záhumnie II – Laštek v celom rozsahu projektovej dokumentácie.
5. Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Komjatná
- Financovanie zákazky: finančné zdroje Obce Komjatná a finančné prostriedky PRV SR, Podopatrenie
7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
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malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do
vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov.
6. Podmienky účasti:
6.1 Osobné postavenie: oprávnenie
Takýmito dokladmi sú napr.:

poskytovať stavebné práce podľa predmetu obstarávania.

a) živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),
b) výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba - podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri),
c) iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
- Požaduje sa predloženie kópie oprávnenia
Požaduje sa Čestné vyhlásenie uchádzača:
-že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

6.2 Ekonomické postavenie: nepožaduje sa
6.3 Technická alebo odborná spôsobilosť: nepožaduje sa
7. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v Eur spolu s DPH. Pre výber dodávateľa bude vyhodnocovaná celková cena za
predmet zákazky. Ak uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie je
platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom. Ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý
ponúkne najnižšiu cenu za celý predmet zákazky.
8. Predloženie ponuky: do 05.09.2019 do 12.00 hod., osobne, alebo písomne na adresu sídla
obstarávateľa, v uzatvorenom obale s označením názvu VO, názvu uchádzača, adresou obstarávateľa
a nápisom Neotvárať.
Obsah predloženej ponuky:
1.
2.
3.
4.

cenová ponuka s čestným vyhlásením
podpísaná zmluva o dielo v 4 vyhotoveniach
kópia oprávnenia na poskytovanie stavebných prác podľa predmetu obstarávania
vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce a
pracovných podmienok s konkrétnou stručnou špecifikáciou podmienok

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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9.1 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uchádzači, oslovení na predloženie cenovej ponuky touto
výzvou a uchádzači, ktorí predložia cenovú ponuku nie sú oprávnení uplatniť v danom postupe
zadávania zákazky revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní a nevyplývajú im z
predloženia cenových ponúk žiadne nároky na uzatvorenie zmluvy na plnenie predmetu zákazky ani
iné finančné nároky na úhradu nákladov spojených s vyhotovením a predložením cenovej ponuky.
9.2 Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú hodnotiť bude doručená informácia o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
9.3 S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne
verejnému obstarávateľovi najnižšiu konečnú cenu za predmet zákazky v EUR s DPH,
verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo. Uvedené platí ak nenastanú okolnosti na strane
verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu výsledkov obstarávania.
Podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní Verejný obstarávateľ nesmie
uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného
predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora.

9.4 Verejný obstarávateľ v rámci verejného obstarávania a realizácie predmetu obstarávanie
požaduje od uchádzača dodržať SOCIÁLNY ASPEKT verejného obstarávania, čo zahŕňa:
-

ochranu práce a pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác
(obec Komjatná) počas plnenia zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov, aby
každý vo svojej ponuke predložil vyhlásenie, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy
povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok a aby konkrétne tieto
podmienky stručne špecifikoval.

-

počas realizácie Zmluvy o dielo zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby patriace
do marginalizovaných skupín alebo osoby dlhodobo nezamestnané v zmysle § 8 zákona č.
5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v mieste
realizácie zákazky (okres Ružomberok), t. j. v prípade, ak bude potreba navýšiť pracovné
kapacity pre realizáciu predmetu obstarávania v takomto prípade uchádzač zamestná na
realizáciu predmetnej aktivity minimálne jednu osobu patriacu do marginalizovanej skupiny
alebo dlhodobo nezamestnanú osobu v mieste realizácie zákazky (okres Ružomberok), formu
zamestnania si určí uchádzač.

Komjatná, 27.08.2019
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Mgr. Otto Brtko
starosta obce Komjatná
verejný obstarávateľ

Prílohy:
Príloha č. 1 PONUKA VZOR
Príloha č. 2 ZMLUVA O DIELO VZOR

Prevzal:
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