OBEC HNILČÍK

Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) ZVO
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zastúpený:

Obec Hnilčík
Obecný úrad Hnilčík 38, 053 32 Hnilčík
00329134
Vladimír Fabian, starosta obce

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Ing. Monika Ivanová
Adresa: ABIZ, s.ro., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
Telefón: 0907 353 952
Elektronická pošta: abizsro@gmail.com
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia Kultúrneho domu
obce Hnilčík“
2.2 Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kultúrneho domu, ktorý plní svoj hlavný cieľ - sociálny
aspekt: trávenie voľného času pre všetkých používateľov v obci bez obmedzenia a diskriminovania
používateľov.
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy navrhnuté za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu,
z čoho vyplýva zníženie spotreby energie pri zachovaní doterajších prevádzkových procesov. Navrhované
stavebné úpravy spočívajú v zateplení fasády kontaktným zatepľovacím systémom s výmenou
otvorových konštrukcií, zateplenie strešnej konštrukcie. Podrobne v projektovej dokumentácii.
2.3
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45000000-7, 45321000-3, 45311000-0
2.5 Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
NIE
ÁNO
Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

ÁNO

3 Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota predmetu zákazky
3.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov Európskej únie a zdrojov verejného
obstarávateľa.
OP: Program rozvoja vidieka 2014-2020, Výzva 7.4,

3.2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 124 669,14 Eur bez DPH.

4 Zmluva
4.1 Výsledkom postupu zadávania zákazky bude uzavretá zmluva o dielo (ďalej len Zmluva) v zmysle
obchodného zákonníka. Návrh zmluvy je prílohou tejto Výzvy.

5 Miesto a termín dodania predmetu zákazky
5.1 Miesto uskutočnenia stavebných prác je intravilán obce Hnilčík, okres Spišská Nová Ves.
5.2 Termín resp. lehota plnenia predmetu zákazky: 5 mesiacov.
6. Lehota viazanosti ponuky
6.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej do: 31.12.2017.

7 Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
7.1 Verejný obstarávateľ umožňuje záujemcom obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky, tak aby si
overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky
spojené s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky znáša záujemca.
7.2 Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne žiadosti o navýšenie
finančných prostriedkov počas výstavby diela z dôvodu, že uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré
bolo možné zistiť alebo predpokladať na základe obhliadky miesta výstavby.
8 Spôsob predloženia ponuky a obsah ponuky:
8.1 V poskytnutej informácii sa uvedie cena predmetu zákazky v zložení (zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov):
- cena predmetu zákazky bez DPH
- DPH
- Cena predmetu zákazky s DPH
8.2 Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom
cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. V predloženej cenovej
ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom
do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Ak oslovený záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej informácie
ponukovej cene.
8.3 Pokyny na zostavenie ponuky:
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
- Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka alebo
v českom jazyku.
- Ponuka môže byť doručená osobne alebo prostredníctvom doručovateľských firiem a to v lehote na
predkladanie ponúk.
8.4 Obsah ponuky:
- Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, email).
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – ponuková cena v EUR bez DPH,

sadzba DPH, cena s DPH - zmysle návratky na vyplnenie (tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy). Podrobnejšie
v samostatnej kapitole.
- Doklady a dokumenty týkajúce sa osobného postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti
uchádzača. ). Podrobnejšie v samostatnej kapitole.
- Návrh Zmluvy o dielo vrátane neoddeliteľnej prílohy č.1 k Zmluve – ocenený Výkaz
výmer/Rozpočet

9. Miesto a lehota na predkladanie ponúk, časový harmonogram
9.1 Ponuky uchádzačov je nutné doručiť na adresu splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa:

Názov: ABIZ s.r.o. , Ing. Monika Ivanová
adresa: Hraničná 4716, 058 01 Poprad
kontaktná osoba na prevzatie ponúk: Ing. Monika Ivanová, kontakt: 0907 353 952
9.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.11.2017 o 14:00 hod..
9.3 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 9.2, bude
vrátená uchádzačovi neotvorená.
9.4 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia ponuky.
9.5 Časový harmonogram VO:
Dátum a čas
08.11.2017
16.11.2017; 14:00
16.11.2017; 14:15
20.11.2017; 14:00
27.11.2017; 14:00
30.11.2017

Činnosť
Zverejnenie výzvy a oslovenie 3.firmy
Predkladanie ponúk
Vyhodnotenie ponúk
Výzva na súčinnosť pri podpise zmluvy
s úspešným uchádzačom
Predloženie
dokladov
úspešným
uchádzačom
Platnosť a účinnosť zmluvy

Poznámka
Lehota do
Lehota od
Lehota do
Lehota do
Lehota do

10. Označenie obálky/obalu ponuky
10.1 Uchádzač vloží kompletnú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí
byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu a označený nasledovne:
 obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu obstarávateľa:
ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
 obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov obchodné
meno a sídlo vedúceho člena skupiny s výrazným označením “vedúci člen“ a obchodné meno a sídlo
všetkých ostatných členov),
 označenie „Ponuka - neotvárať“,
 označenie heslom verejného obstarávania „Kultúrny dom obce Hnilčík“.
11. Otváranie ponúk - obálok s ponukami
Dátum a čas: 16.11.2017 o 14:15 hod. bez účasti uchádzačov.
Miesto: adresa zástupcu obstarávateľa: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
12. Vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých
ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel, dôvody
neprijatia jeho ponuky, ako aj identifikáciu úspešného uchádzača, informáciu o charakteristikách a
výhodách prijatej ponuky.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je navrhovaná zmluvná cena za vykonanie diela
s DPH.
Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk podľa výšky navrhovanej zmluvnej ceny za vykonanie diela s
DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke navrhne najnižšiu zmluvnú cenu za
vykonanie diela s DPH.
Uchádzač vo vyplnenej prílohe č.1 „Návrh plnenia kritéria“ tiež vyznačí, či po uzatvorení zmluvy bude alebo
nebude platiteľom DPH. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý vo
formulári „Návrh na plnenie kritérií“ uviedol, že po uzatvorení zmluvy nebude platiteľom DPH, sa stane po
predložení ponuky alebo po uzavretí zmluvy platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Uchádzač so sídlom mimo územia SR uvedie cenu bez DPH a verejný obstarávateľ k nej pripočíta aktuálnu
výšku DPH stanovenú právnym poriadkom SR.
Uchádzači zaokrúhľujú svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.
Cena uvedená v návrhu na plnenie kritérií sa musí zhodovať s navrhovanou cenou podľa vyplnených Výkazov
výmer. (Tvorí prílohu č. 1 Zmluvy o dielo)

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní: Osobné postavenie
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len zodpovedných uchádzačov, t. j. plniacich si svoje odvodové
povinnosti a neporušovanie zákazku nelegálneho zamestnávania a preto uchádzač predloží:
a) Čestné vyhlásenie, že:
- nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenia a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nemá daňové nedoplatky v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
- nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia - nelegálneho zamestnávania.
Pozn. uvedené skutočnosti si bude verejný obstarávateľ overovať prostredníctvom verejne dostupných
informácií).
b) Doklad (originál alebo overenú kópiu) o oprávnení podnikať (v predmete zákazky: stavebné práce)
použiteľný na právne úkony, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci uchádzača na
realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského registra alebo výpisom z obchodného registra,
prípadne iné živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:


S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov. Zmluva o dielo tvorí prílohu tejto výzvy
na predloženie ponúk.







Uplatňovanie sociálneho aspektu pri verejnom obstarávaní: v Zmluve o dielo sa úspešný uchádzač
v prípade navýšenia kapacít zamestnancov zaväzuje zamestnať na realizáciu predmetu zákazky osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres VÚC)
V súlade s § 11 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora ( podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 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.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že ako povinná osoba v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám podlieha povinnosti zverejňovania faktúr a objednávok a uchádzači
berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného zverejňovania zmlúv podľa príslušných
ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a predložením ponuky vyjadrujú svoj
súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov uvedených na zmluve o dielo alebo inom doklade,
ktorý sa povinne zverejňuje.

Príloha č. 1 – Návrh plnenia kritérií
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia zverejnená na web stránke obce
Príloha č. 3 – Návrh - Zmluva o dielo
Prílohy k Zmluve o dielo č.1 - Výkaz výmer /zadanie
Vopred Vám ďakujem za predloženie ponuky
S pozdravom

Ing. Monika Ivanová
osoba poverená verejným obstarávaním

NÁVRATKA
Obchodné meno a sídlo vyzvaného subjektu

Obec Hnilčík
Obecný úrad Hnilčík 38,
053 32 Hnilčík

Splnomocnená osoba na ver. obstarávanie:
Ing. Monika Ivanová, ABIZ s.r.o.
Hraničná 4716, 058 01 Poprad

VEC:

Predloženie cenovej ponuky – odpoveď

Predmet zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Názov zákazky: „Zníženie energetickej náročnosti a rekonštrukcia Kultúrneho domu obce Hnilčík“
Ďalšie identifikačné údaje uchádzača:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.číslo:

Návrh plnenia kritéria:
Názov kritéria

Cena bez DPH

Výška DPH

Návrh na plnenie kritéria –
navrhovaná cena v EUR s DPH

Cena za predmet zákazky
„Nie som platcom DPH“. ( V prípade platcu DPH – prečiarknuť! )

Miesto a dátum:

.....................................................................................
[doplniť titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby]

