Obec Hencovce
Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce, IČO: 35532319
Výzva na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
O zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

„Multifukčné ihrisko 33 x 18 m v obci Hencovce“

1.

2.
3.
4.
5.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov organizácie:

Obec Hencovce

Sídlo organizácie:
Zastúpený
IČO:
DIČ:
Telefón:
Email:
Internetová stránka:

Sládkovičova 1995/32, 093 02 Hencovce
JUDr. Matúš Tomáš- starosta obce
35532319
2020972118
057/4431598
hencovce@mail.t-com.sk
www.hencovce.sk

Druh verejného obstarávateľa:

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Hencovce
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: pracovníci obecného úradu v prípade osobného doručenia
Predmet obstarávania: práce
Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33x18 m s vypustenými vstupmi s
výbehmi na brány. Súčasťou multifunkčného ihriska je umelý trávnik, oplotenie z mantinelov a
ochranných sietí, osvetlenie ako konštrukčná súčasť systému oplotenia. Ihrisko je určené na futbal,
volejbal, basketbal a tenis.

Spoločný slovník obstarávania ( CPV):

45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
a. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
b. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z.
z. a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu
verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
c. záručná doba na dielo: min.60 mesiacov
d. Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.
e. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33x18 m s vypustenými vstupmi
s výbehmi na brány. Súčasťou multifunkčného ihriska je umelý trávnik, oplotenie z mantinelov a ochranných
sietí, osvetlenie ako konštrukčná súčasť systému oplotenia. Ihrisko je určené na futbal, volejbal, tenis a
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basketbal.
Parametre umelého trávnika: Dĺžka vlákna 15 +2 mm: Dtex min. 8000, Hustota vpichov na m 2 min.
44 100/m2, Váha min. 2495 g/m2, Priepustnosť vody: min 67 l/ m 2, ,5 rokov záruka
Mantinely: Aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0,4 mm) odolné, farebne
stále, celková hr. Min. 6 mm, plastové ochranné krytky, výška mantinelu 1 m, mantinel v jednom kuse
(neskladaný), hliníkové profilované madlo eloxované, hliníkové profilované stĺpiky, oplotenie z ochranných
sietí nylónových, odolných voči UV žiareniu, s vrchným galvanizovaným stužením.
Športové vybavenie: hliníkové brány, hliníkové volejbalové stĺpy, hliníkové tenisové stĺpy, tyčky pre dvojhru,
basketbalový komplet
Basketbalové konštrukcie: jednostĺpová konštrukcia, pozinkovaná oceľ, povrchová úprava komaxit, rozmery
min, d: 1800 mm, v min: 3720 mm, profil hranatý, kotvenie na betónovú pätku pomocou kotviaceho koša,
doska z bezpečnostného skla v hliníkovom ráme, nastaviteľnosť sklonu dosky so spodnou gumenou
ochranou – rozmer dosky min d: 1800 mm, š: 1065 mm, h: 25/50 mm, obruč – pozinkovaná oceľ, pružná,
oceľová sieťka.
Osvetlenie: ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže
vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia 6 m vrátane výložníkov ( 1 m mantinel, 3 m
siete, 2 m výložníky)
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalent spĺňajúci minimálne požadované parametre. Variantné riešenie
obstarávateľ neprijme, ponuka s variantným riešením nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky uskutočnenie pravidelných ročných kontrol ihriska po dobu
3 roky oprávnenou osobou bezplatne. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi po výzve
oprávnenie oprávnenej osoby.
Presná položkovitá špecifikácia jednotlivých častí zákazky vrátane množstva a rozsahu jednotlivých dodávok
je súčasťou výkazu – výmer, taktiež projektovej dokumentácie pre viacúčelové ihrisko a vonkajšie rozvody
NN, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť podkladov pre proces verejného obstarávania.
8.
9.

Predpokladaná hodnota zákazky: 56 248,95 EUR bez DPH.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Hencovce

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
maximálne do 25.06.2019
11. Súťažné podklady (prílohy) k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy
12. Podmienky účasti:
a. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
b. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní, t. j. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač preukáže splnenie požadovanej podmienky doloženým
čestným vyhlásením.
c. V prípade, že požadované doklady sú zverejnené na verejne dostupných portáloch, uchádzač nie
je povinný tieto doklady predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke iba uvedenie
linku na overenie si požadovaných dokladov.
d. Hospodársky subjekt môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia
preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom
obstarávaní). Na uvedený spôsob preukázania splnenia podmienky účasti uchádzač upozorní vo
svojej ponuke.
13. Vysvetlenie
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a.

V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u verejného obstarávateľa.
14. Financovanie predmetu zákazky:
a. Predmet zákazky bude financovaný z operačného programu z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
b. Podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.
15. Lehota na predloženie ponuky: 11.03.2019 do 10:00 hod.
16. Spôsob predloženia ponuky: poštou, doručovateľskou službou alebo osobne
17. Mena, ceny v ponuke a spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
a. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
b. Zmluvná cena celkom za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o cenách.
Táto cena bude konečná a je stanovená ako cena dohodou zmluvných strán ako cena maximálna
(ďalej len „ zmluvná cena“).
c. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2 tejto výzvy.
d. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena celkom s DPH.
e. Ak uchádzač nie je platcom DPH, Celková navrhovaná zmluvná cenu. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní v ponuke.
17.1 Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
a.

Ponuková cena, musí byť zostavená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách,
vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva a je stanovená ako cena konečná.
b. Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
c. Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkých
čiastkových cenách.
d. Uchádzač uvedie sadzby alebo ceny v EUR pre každú položku v podrobnom rozpočte, zaokrúhlené
na 2 desatinné miesta (jednotkové ceny budú uvedené na rovnaký počet desatinných miest pre
každú položku).
e. Má sa za to, že uchádzač/zhotoviteľ sa dokonale oboznámil s podrobným popisom prác, ktoré sa
majú vykonať a so spôsobom, akým sa majú vykonať. Všetky práce sa budú realizovať podľa ich
skutočného zámeru a významu a k úplnej spokojnosti stavebného dozoru/oprávnenej osoby za
verejného obstarávateľa.
f. Ak uchádzač neocení položku, bude sa mať zato, že cenu položky zahrnul vo svojich sadzbách alebo
cenách pri iných položkách. Nie je dovolené modifikovať výkaz výmer ani iným spôsobom
pozmeňovať súpis položiek, napr. vložením dodatočnej položky.
g. Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne cien
výkazu výmer.
h. Je výhradnou povinnosťou hospodárskeho subjektu, aby sa dôsledne oboznámil s výzvou na
predkladanie ponúk a všetkým dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. Navrhovaná zmluvná cena za predmet
zákazky musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov v čase predkladania ponuky. V
prípade, že hospodársky subjekt bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny jeho nárok na zmenu
zmluvnej ceny uvedenej v ponuke z dôvodu chýb a/alebo opomenutí jeho povinností.
i. V prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v inej sprievodnej dokumentácii (textová a výkresová)
predloženom verejným obstarávateľom, nachádzajú obchodné názvy výrobkov, výrobný postup,
značka, patent, typ, krajina pôvodu, tieto údaje boli uvedené za účelom dostatočne presného
a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky.
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j.

k.

l.

V prípade, ak uchádzač použije výrobky, materiály s iným obchodným označením a inými
technickými údajmi a vlastnosťami, tieto musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom
požadované výrobky, t. j. musia spĺňať minimálne požadované parametre určené obchodným
názvom výrobku podľa poskytnutého výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je
povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD s prípadnými ekvivalentmi,
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu
výmer samostatnú prílohu – zoznam ekvivalentných položiek s údajmi:
položku z poskytnutého výkazu výmer ( odkaz na obch. značku),
požadované parametre položky z poskytnutého výkazu výmer,
parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke s uvedením obch. značky, typového
označenia v takom rozsahu pre posúdenie navrhovaného ekvivalentu oproti položkám
uvedeným v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, poskytnutým verejným
obstarávateľom.
Pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť od
položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto
považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová
ponuka bude vylúčená.

18. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo jeho uplatnenia:
a. Kritérium č. 1 : Celková (zmluvná) cena predmetu s DPH
Váha tohto kritéria : 80 percentuálnych bodov
Spôsob uplatnenia kritéria:
Komisia bude hodnotiť cenu, v ktorej budú zohľadnené podmienky platnosti ceny podľa súťažných
podkladov, t.j. navrhovanej zmluvnej ceny, ktorú bude verejný obstarávateľ za poskytnuté služby platiť.
Komisia pridelí maximálny počet bodov (80) ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou zmluvnou
cenou a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel
najnižšej navrhovanej zmluvnej ceny platnej ponuky a navrhovanej zmluvnej ceny príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Najnižšia „navrhovaná zmluvná cena“ za predmet zákazky s DPH
-------------------------------------------------------------------------------------Navrhovaná zmluvná cena x - tého uchádzača

b.

x 80 = výsledný počet bodov

Kritérium č. 2 : „Lehota výstavby" v dňoch

Váha tohto kritéria: 20%
Spôsob uplatnenia kritéria:
Komisia bude hodnotiť lehotu z hľadiska najskoršieho dodania predmetu obstarania.
Komisia pridelí maximálny počet bodov ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou a pri
ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie lehoty dodania predmetu obstarávania ostatných
ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej lehoty dodania platnej ponuky a lehoty dodania príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium.
Najkratšia ponúknutá lehota
-----------------------------------------------------x 20 = výsledný počet bodov
Lehota výstavby x - tého uchádzača

Lehota výstavby vyjadrená v kalendárnych dňoch je definovaná ako lehota, v ktorej sa uchádzač
zaväzuje dokončiť predmet zákazky odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska a musí
byť stanovená v celých kladných kalendárnych dňoch.
Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po
jednotlivých pracovných činnostiach- záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej
legislatívy SR a štátnych technických noriem.
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Pri každej ponuke verejný obstarávateľ urobí súčet bodov každej ponuky podľa jednotlivých kritérií.
Komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Úspešným sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte
bodov za jednotlivé kritéria dosiahne najvyššie bodové ohodnotenie. Poradie ostatných uchádzačov sa
stanoví podľa počtu získaných bodov. V prípade rovnosti získaných bodov úspešným uchádzačom sa
stane uchádzač, ktorý získal v kritériu cena najvyšší počet bodov. Verejný obstarávateľ odporúča, aby
uchádzači návrh na plnenie kritérií predložili na formulári podľa prílohy.
19. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu
verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Multifunkčné ihrisko NEOTVÁRAŤ!“
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. tejto výzvy
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vyplnená Príloha č. 1)
c. Ocenený výkaz výmer podľa Príloha č. 2 – Výkaz Výmer, podpísaný oprávnenou osobou
d. Technický list trávnika
e. Statický posudok oplotenia s mantinelmi a vrchným stužením
f. Statický posudok basketbalového kompletu
20. Otváranie ponúk: 11.03.2019 o 11.00 hod , Obecný úrad Hencovce
21. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné
22. Lehota viazanosti ponúk: 31.05.2019
23. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi
Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že v tomto zadávaní zákazky sa bude
uplatňovať inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho
vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických
prostriedkov, alebo ich kombináciou
24. Uzavretie zmluvy
a. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy najneskôr v čase
uzavretia zmluvy o dielo predložil:
b. zoznam všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno
alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu)
c. V prípade, že úspešný uchádzač do 10 pracovných dní, odo dňa vyzvania na uzavretie zmluvy o dielo,
nepreukáže splnenie vyššie uvedených povinnosti pre uzavretie zmluvy o dielo, resp. nepredloží
požadované doklady verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa bodu 25 d.
tejto výzvy.

25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a.

b.
c.

d.

e.

Do vyhodnotenia ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené
v bode 11. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma,
ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť
zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný
obstarávateľ na uzavretie zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
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Hencovce, 28.02.2019
Vlastnoručný podpis a pečiatka

JUDr. Matúš Tomáš, starosta obce
Prílohy:
Príloha č.1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2 Výkaz výmer/Zadanie
Príloha č.3 Zmluva o dielo – Návrh (predkladá iba úspešný uchádzač)
Technická správa
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