Pôdohospodárska platobná agentúra

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Výzva na súťaž
Obec Podhorie, Podhorie 84, 969 82 Podhorie

Obec Podhorie, 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

„Rekonštrukcia amfiteátra vrátane príslušnej infraštruktúry
v obci Podhorie (2)“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Podhorie
Sídlo:
Podhorie 84, 969 82 Podhorie
Štatutárny zástupca:
Ing. Dana Lóžiová – starostka obce
IČO:
00320935
DIČ:
2021107385
IČ DPH:
--Tel.:
+421 45 699 2125, +421 915 817 675
Fax:
--E-mail:
obecnyurad@podhorie.sk
Internetová stránka:
http://www.podhorie.sk/
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
SK80 0200 0000 0000 0952 3422

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obchodné meno:
Adresa :
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

3.

MP Profit PB, s.r.o.
Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
50 068 849
Monika Istenesová
0902 719 228
monika.istenesova@mpprofit.sk

Predmet obstarávania:
Predmet: Stavebné práce
Názov zákazky: „Rekonštrukcia amfiteátra vrátane príslušnej infraštruktúry v obci Podhorie (2)“
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia amfiteátra s príslušnou infraštruktúrou
na pozemkoch par. č. KN C 567/1, 567/3, 568/1, 568/2, 568/4, 569/3, v katastrálnom území Žakýl.
Stavebné objekty: S1 - Prezentačné stánky ľudovej kultúry. S2 - Malé pódium, S4 - Spevnené plochy,
S8 – Zeleň, , S11 – Elektroinštalácia, S12 – Zdravotechnika – vodoinštalácia a kanalizácia
Objekty: S3 – Sklad, S6 – Pokladňa, S7 - Vstupná brána , S9 – Ukážka dedinskej architektúry, S10
- Lavice na sedenie, S13 - Vonkajší krb s grilom a samotné búracie práce nie sú predmetom zákazky
a obec si ich vykoná svojpomocne.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe 1 – Projektová dokumentácia
a v Prílohe 2 – Výkaz výmer tejto Výzvy.
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Kód CPV:
Hlavný kód CPV: 45212000-6
Dodatočné kódy CPV: 45212110-0, 45212300-9, 45212310-2, 45212320-5
4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
126 679,22 EUR bez DPH

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:

Zmluva o dielo (k nahliadnutiu - Príloha č 4 tejto Výzvy).
Uchádzač Návrh zmluvy nevypĺňa do Cenovej ponuky! Verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu s úspešným uchádzačom. Návrh zmluvy sĺúži uchádzačovi iba na oboznámenie sa
s obchodnými podmienkami. Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so zmluvnými
podmienkami – súhlas vyjadrí v prílohe č. 3 tejto výzvy.
6.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie: Žakýl, obec: Podhorie, okres: Banská
Štiavnica, kraj: Banskobystrický.
Termín dodania predmetu zákazky: Lehota realizácie bude do 12 mesiacov od termínu, ktorý bude
určený v jednostrannom písomnom vyhlásení adresovanom Zhotoviteľovi. Dielo bude zrealizované
podľa Podrobnej špecifikácie predmetu zákazky v Prílohe 1 a 2 tejto Výzvy, resp. ponuky
víťazného uchádzača.

7.

Lehota na predloženie ponuky: 28.11.2017, do 9:00 hod.

8.

Spôsob predloženia ponuky: e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne na adresu uvedenú
v bode 2 tejto Výzvy:
MP Profit PB, s.r.o.
Podzámska 34/A, 940 02 Nové Zámky
Email: monika.istenesová@mpprofit.sk
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v pracovných dňoch od 8.00 do 17:00
hod, dňa 28.11.2017 najneskôr do 09:00 hod.

9.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH
Pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk: Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý
ponúkne najnižšiu cenu za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH. Ak cenovú ponuku
predloží uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na túto skutočnosť vo svojej cenovej ponuke upozorní
a predloží cenovú ponuku, ktorá je konečná, nemenná.
10.

Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – podľa Prílohy 3 tejto
výzvy – vyplnený a podpísaný štatutárnm orgánom/ oprávnenou osobou uchádzača.
V prípade predloženia cenovej ponuky e-mailom ako scan vyplnenej a podpísanéj prílohy.
2

Pôdohospodárska platobná agentúra

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka:
Európa investuje do vidieckych oblastí

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách
uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena predmetu zákazky
bez DPH, v eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná celková cena
predmetu zákazky v eurách. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie
navrhovanú zmluvnú cenu v EUR a skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH,
uchádzač uvedie v ponuke.
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude platca DPH a v čase účinnosti Zmluvy o dielo sa
zmení postavenie uchádzača na platcu DPH, bude celková cena za predmet zákazky
nemenná a bude považovaná na úrovni s DPH.

b. Ponukový rozpočet

– vyplnený – nacenený výkaz výmer podľa Prílohy 2 tejto Výzvy,
predložený v tlačenej (podpísaný štatutárnym orgánom / oprávnenou osobou
uchádzača) a aj elektronickej podobe vo formáte .xls (na CD).
V prípade predloženia cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu, postačí predložiť
nacenený výkaz výmer v elektronickej podobe vo formáte .xls a nie je potrebné predložiť aj
scan podpísaného výazu výmer.

c. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce: originál, úradne overená fotokópia, fotokópia alebo postačuje aj vytlačený
z internetu (výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského registra) , alebo v Prílohe
3 tejto výzvy uviesť odkaz – link na príslušný register (www.orsr, www.zrsr.sk) alebo
odkaz- link na Zoznam hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné
obstarávanie).
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady v pôvodnom jazyku a súčasne
doložené prekladom do slovenského jazyka (úradný preklad).

Forma ponuky a počet vyhotovení:
a) písomne predložená ponuka v listinnej podobe (osobne / poštou /kuriérom) sa predkladá v 2
(dvoch) vyhoteveniach- v origináloch alebo úradne uverených fotokópiach (ak nie je
uvedená iná forma ako napr. v prípade dokladu o oprávnení podnikať kde postačuje aj fotokópia
dokladu).

b)
c)

V prípade elektronicky predloženej cenovej ponuky prostredníctvom e-mailu - predkladá
sa cenová ponuka iba 1 -krát !
cenová ponuka prdložená v listinnej podobe musí byť predložená v zalepenej obálke
označenie obálky /e-mailu: „VO_Amfiteáter_Podhorie“
UPREDNOSTŇUJEME PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY PROSTREDNÍCTVOM
E-MAILU !

11. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
12. Otváranie ponúk: 28.11.2017, o 10:00 hod, miesto: MP Profit PB, s.r.o., kancelária: Podzámska
34/A, 940 02 Nové Zámky, 1. Poschodie
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13. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
14. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
15. Variantné riešenie/ Ekvivalentné riešenie:
Variantné riešenie: neumožňuje sa
Ekvivalentné riešenie: V prípade ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný
obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len
„ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
- Uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“,
v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových
položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok,
zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa
súťažných podkladov.
- Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný
obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom,
ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.
- Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, výrobkov a technologických
zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre) rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým
a estetickým parametrom) výrobkov (materiálov, technológií, atď.), ktoré uviedol verejný obstarávateľ
vo výkaze výmer. Posúdenie ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa.
16. Financovanie predmetu zákazky: Európska únia, štátny rozpočet SR prostredníctvom: Program
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie: 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania
miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej
infraštruktúry, číslo výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok: 22/PRV/2017.
17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy podľa Prílohy 4 tejto Výzvy. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva musí byť uzatvorená v
súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy
vyplnený návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy 4 tejto Výzvy a podľa cenovej ponuky víťazného
uchádzača – v štyroch vyhotoveniach, podpísaný a opečiatkovaný štatutárnym zástupcom
víťazného uchádzača. Ponukový rozpočet bude pri každom rovnopise zmluvy priložený v
tlačenej verzii ako aj v elektronickej verzii vo formáte .xls na CD/DVD.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle ZVO a
zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa získali za verejné
financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných
informácii podľa § 117 ZVO. Tento súhlas úspešný uchádzač ako predávajúci musí udeliť v zmluve
bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním tovarov, služieb, prác kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných
podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Medzi oprávnené
osoby na výkon kontroly/auditu patria najmä:
• Poskytovateľ a ním poverené osoby,
• Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písme a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi
SR a EÚ.
Verejný obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložka plnenia zmluvy), ktoré
sa týkajú sociálnych hľadísk – príloha č. 4 tejto výzvy – Návrh zmluvy o dielo.
18. Dôvody na zrušenie použitého postupu
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti,
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,

S úctou
Podhorie, 20.11.2017

..........................................................
Ing. Dana Lóžiová, starostka obce

Prílohy:
Príloha 1 – Projektová dokumentácia
Príloha 2 – Výkaz výmer
Príloha 3 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha 4 – Návrh Zmluvy o dielo – iba k nahliadnutiu !– uchádzač nevypĺňa do Cenovej ponuky.
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