Výzva na predloženie ponuky
Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Stebník

Potenciálny záujemca/uchádzač

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Stebník, 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“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy Stebník”
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Stebník
Sídlo: Stebník 11, 086 33 Zborov
Štatutárny zástupca: Slavomír Mlynár, starosta
IČO: 00322601
DIČ: 2020624694
IČ DPH: Neplatiteľ DPH
Tel.: +421 544798327; +421 911583550
E-mail: stebnik@stebnik.sk
Internetová stránka: https://www.stebnik.htst.eu

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, č. dv. 215, 080 01 Prešov

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Zuzana Konkoľová, MBA, 0911 999 938

4.

Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na realizáciu projektu Zvyšovanie energetickej
účinnosti administratívnej budovy Stebník.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 – Stavebné práce; 45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
5.

Podmienky účasti:

Podmienka účasti

Spôsob preukázania

Osobné postavenie uchádzača podľa § 32 ods. 1,
písm.
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu

6.

Uchádzač
preukazuje
splnenie
podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
predložením čestného vyhlásenia –
Príloha č. 3 Výzvy na predloženie
ponuky.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo. Návrh zmluvných podmienok je prílohou
výzvy. Zmluvu o dielo uchádzač v ponuke nepredkladá. Bezvýhradný súhlas so zmluvnými
podmienkami určenými verejným obstarávateľom uchádzač potvrdí čestným vyhlásením, ktoré je
prílohou výzvy (Príloha č. 3). Potvrdenú zmluvu o dielo vrátane jej príloh predkladá až úspešný
uchádzač.

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom obstarávania sú stavebné práce na realizáciu projektu Zvyšovanie energetickej
účinnosti administratívnej budovy Stebník v členení podľa stavebných objektov:
SO 01 – Zateplenie obvodových stien a plášťa budovy
SO 02 – Zateplenie stropu najvyššieho a najnižšieho podlažia
SO 03 – Výmena otvorových výplní (okná, dvere)
SO 06 – Zateplenie strechy
v rozsahu podľa výkazu výmer jednotlivých stavebných objektov.
Bližšie informácie a podrobný rozsah prác, ktoré sú predmetom zákazky sú uvedené vo výkazoch
výmer jednotlivých stavebných objektov, ktoré tvoria prílohy Výzvy.
Od uchádzača sa vyžaduje, aby si spolu so zadaním výkazu výmer naštudoval aj všetky ostatné
poskytnuté súvisiace dokumenty (technicko-kvalitatívne podmienky uvedené v technických
správach, výkresovú dokumentáciu, obchodné podmienky uvedené v návrhu zmluvy), aby sa
dôkladne oboznámil s detailným popisom vykonávaných stavebných prác a dodávok a so
spôsobom, akým sa vykonajú. Úspešný uchádzač je povinný zhotoviť dielo technicky
a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva z výkazu
výmer/rozpočtu. Nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z
výkazu výmer/rozpočtu.
Ak sa vo výzve na predkladanie ponúk alebo v zadaní (výkaze výmer), objaví akýkoľvek odkaz na
konkrétnu značku alebo typ (názov výrobku, materiálu alebo výrobcu), uchádzač môže použiť jeho
ekvivalent, ktorý však musí obsahovať minimálne technické požiadavky a kvalitatívne parametre
ako pôvodne navrhované (umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením
s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami). V prípade uplatnenia ekvivalentov uchádzač
predloží prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení, samostatný očíslovaný
zoznam technických listov k ponúknutým ekvivalentom, alebo iných vhodných dokumentov,
ktorými bude uchádzač preukazovať požadované technické a funkčné vlastnosti ekvivalentných
výrobkov, vrátane podrobných špecifikácií a ďalšie dokumenty a doklady a odôvodnenia
preukazujúce opodstatnenosť a správnosť uchádzačom navrhovaného ekvivalentného
výrobku/materiálu.
Verejný obstarávateľ umožňuje miestnu obhliadku zákazky, aby si uchádzači sami overili
správnosť zadania a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a
vypracovanie záväznej ponuky. Obhliadka zákazky je možná po predchádzajúcej dohode so
starostom obce na tel. čísle 0911583550.
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8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 62 552,67 Eur bez DPH

9.

Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský kraj, okres Bardejov, Obec Stebník

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: najneskôr do
20.11.2019
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Podkladom na vypracovanie
ponuky je táto výzva na predloženie ponuky a jej prílohy. Iné súťažné podklady sa k zákazke
neposkytujú.
12. Financovanie predmetu zákazky: Spolufinancovanie z poskytnutej podpory z Environmentálneho
fondu formou dotácie pre rok 2019 a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa.
13. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 30.08. 2019 do 10:00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne alebo emailom
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou –
najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú
priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú
ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v slovenskom alebo českom jazyku buď v listinnej podobe na adresu:
Zuzana Konkoľová – LUNAS, Plzenská 2, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke s označením:
„SÚŤAŽ - NEOTVÁRAŤ“ a s označením hesla súťaže ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ
ÚČINNOSTI ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY STEBNÍK“ alebo v elektronickej podobe na emailovú
adresu: sutazneponuky@gmail.com s rovnakým označením a označením hesla súťaže v predmete
mailu. Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby
bola zabezpečená pred zmenou jej obsahu.
Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona č.18/1996 Z.
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie, že nie je platiteľom.
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Príloha č. 1 výzvy
potvrdený štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.

b.

Ocenený výkaz výmer – Príloha č. 2 výzvy - rozpočet stavby s kalkuláciou ceny –
vyplnené výkazy výmer podľa stavebných objektov a jednotlivých položkách vrátane
rekapitulácie objektov stavby v tlačenej forme potvrdené štatutárnym zástupcom, alebo
oprávnenou osobou konať v mene uchádzača; jednotkové a celkové ceny uvádzať
s matematickým zaokrúhlením na dve desatinné miesta); všetky položky jednotlivých
výkazov výmer musia byť ocenené ako násobok (súčin) množstva mernej jednotky
a jednotkovej ceny zaokrúhlenej a uvedenej na dve desatinné miesta; uchádzač musí
vyplniť jednotlivé výkazy výmer v plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová;
pri vypĺňaní ceny žiadame uchádzačov o dôkladnú matematickú kontrolu násobenia
(súčinov) v jednotlivých položkách a sčítania (súčtov) jednotlivých stavebných
dielov v rámci jednotlivých výkazov výmer.

c.

Čestné vyhlásenie uchádzača – Príloha č. 3 výzvy podpísané štatutárnym zástupcom,
alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača.

d.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia, alebo internetový
výpis) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na
webovom sídle verejného obstarávateľa. Od osloveného uchádzača sa tento doklad
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nepožaduje, verejný obstarávateľ oslovených uchádzačov preveril na základe informácií
získaných z verejne dostupných databáz.
17. Otváranie ponúk: 30.08.2019 o 11:00 hod. na adrese určenej pre doručenie ponúk
18. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné.
19. Lehota viazanosti ponúk: do 20.11.2019
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Zuzana Konkoľová, MBA, 0911 999 938, sutazneponuky@gmail.com
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
1. 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).
2. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetu zákazky je povinný strpieť výkon kontroly (auditu),
overovania súvisiaceho s dodávkami tovarov, prácami a službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu,
ktorými sú: poskytovateľ dotácie a ním poverené osoby a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
3. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným vo Výzve,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo
4. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu.
Ponuka musí byť vyhotovená perom s nezmazateľným atramentom, písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú
osobu čitateľný.
5. Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie
ponúk.
6. Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje bezvýhradne
všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na
predloženie ponuky a v návrhu zmluvy.
7. Všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na
vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky.
8. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek (7), písm. b)
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní.
9. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v
poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od
nej odstúpi.
10. Verejný obstarávateľ je oprávnený ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť.
11. Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú
sa primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní.
12. V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky,
môže
ktorýkoľvek z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby uvedenej v bode č.
20 tejto výzvy.
Stebník, 19.08.2019
Slavomír Mlynár,
starosta
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Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 – Výkazy výmer
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 - Zmluva o dielo (návrh)
Projektová dokumentácia

Prílohy Výzvy sú k dispozícii vrátane editovateľných formátov na nižšie uvedenej URL adrese:
https://drive.google.com/file/d/1-0r5MuqbuqWqjR1zRzQg2bAnwnxanrgA/view?usp=sharing
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