Obec SLAVOŠOVCE
Obecný úrad Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
IČO:
00328847

tel.:
+421 58 788 26 00

e-mail:
ou@slavosovce.sk

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONUKY
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Kontaktné miesto:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:
Druh verejného obstarávateľa:

Obec Slavošovce
Obecný úrad Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Obecný úrad Slavošovce
00328847
Ing. Štefan Bašták – starosta obce
+421 58 799 92 65
ou@slavosovce.sk
Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky:

Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom v obci Slavošovce
Druh zákazky:
Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
hlavný slovník:
45111200-0 Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce
45112320-4 Rekultivačné práce
45112700-2 Terénne úpravy
90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom
doplnkový slovník:
Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác:
Kú. Obce Slavošovce
NUTS kód:
SK 042
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacich služieb v špecifikácii, v
rozsahu a množstve podľa výkazu výmer pre odstránenie nelegálnych skládok odpadov na území obce
Slavošovce v počte 2 – lokality:
Lokalita č. 1: LV č. 655, parc. č. 4150/11
Opis prác:
- zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 215,7t,
- zber stavebného odpadu o objeme 20,6t technikou (nakladanie na nákladné autá), ručný zber
odpadu s ochrannými pomôckami,
- odvoz odpadu na najbližšiu riadenú skládku odpadov vzdialenej do 15km
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uloženie odpadu na riadenú skládku odpadov
vytriedenie a zhodnotenie odpadov – triedený odpad o objeme 150kg,
úprava a sanácia miesta do pôvodného stavu na ploche 600m2 – vyrovnanie a plošná úprava
terénu, rozrušiť pôdu technikou, obrobiť hrabaním a kontaminované miesta vyvápniť,
zatrávnenie plochy hydroosevom.
Lokalita č. 2: LV č. 182, parc. č. 4156/5
Opis prác:
- zber zmesového komunálneho odpadu o objeme 47,8t,
- zber stavebného odpadu o objeme 95,2t technikou (nakladanie na nákladné autá), ručný zber
odpadu s ochrannými pomôckami,
- odvoz odpadu na najbližšiu riadenú skládku odpadov vzdialenej do 15km,
- uloženie odpadu na riadenú skládku odpadov,
- vytriedenie a zhodnotenie odpadov – triedený odpad o objeme 90kg,
- úprava a sanácia miesta do pôvodného stavu na ploche 800m2 – vyrovnanie a plošná úprava
terénu, rozrušiť pôdu technikou, obrobiť hrabaním a kontaminované miesta vyvápniť,
zatrávnenie plochy hydroosevom.
-

Podrobný opis stavebných prác vrátane špecifikácie a množstva je určený a vymedzený v rozsahu tak
ako je uvedené vyššie a vo výkaze výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na
predkladanie ponúk. Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú uvádzané ako minimálne.
Predpokladaná hodnota zákazky: 64. 424,49 Eur bez DPH

3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Lokalita č. 1 – až 2 k.ú. Slavošovce

4. LEHOTA VÝSTAVBY DIELA ALEBO TRVANIE ZMLUVY
 Začiatok stavebných prác: nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo
(predpokladaný termín uzavretia zmluvy – po uzavretí zmluvy s poskytovateľom dotácie/NFP)
 Lehota dodania: do 4 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska
(termín odovzdania staveniska - do 3 prac. dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy)
5. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky
6. OBHLIADKA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác s
cieľom oboznámiť sa za účelom zložitosti terénu, zastavanosti, jestvujúceho stavu a možných
prírodných a iných prekážok, ktoré zahŕňa uskutočnenie stavebných prác a vykonanie potrebných
súvisiacich služieb pre zabezpečenie komplexnosti predmetu zákazky.
Vykonanie obhliadky nie je povinné. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia
predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.
7. TYP ZMLUVY (PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY)
-

-

zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(Obchodný zákonník), ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. V zmluve bude
dojednaný termín realizácie predmetu VO až po schválení dotácie z Environmentálneho fondu
pri MŽP SR.
požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti zmluvy o dielo:
 záručná doba na dielo: min. 24 mesiacov
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 zhotoviteľ je povinný vykonať aj všetky ďalšie výkony a činnosti potrebné na to, aby
objednávateľ mohol dielo použiť na plánovaný účel,
 zhotoviteľ vykoná dielo podľa špecifikácie stanovenej výkazom výmer a zhotovené dielo
bude mať vlastnosti a akosť podľa príslušných záväzných a smerných STN v závislosti od
charakteru predmetu zákazky,
8. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY (PLATOBNÉ PODMIENKY)
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov
Environmentálneho fondu pri MŽP SR.
Platba za zhotovené dielo bude realizovaná po zhotovení diela a jeho odovzdaní verejnému
obstarávateľovi na základe vystavenej faktúry a skutočne vykonaných stavebných prác, potvrdených
objednávateľom. K súpisu vykonaných prác budú priložené vážne lístky a záznamy o prevádzke
vozidiel, ktoré budú použité pri plnení predmetu zmluvy.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohové platby ani preddavky na zhotovenie diela.
Lehota splatnosti faktúry medzi objednávateľom a zhotoviteľom diela je stanovená na 30 dní od
dátumu jej doručenia objednávateľovi.
Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, v prípade, že nebude mať tieto náležitosti,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, v takomto prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.
Verejný obstarávateľ vykoná platbu za zhotovenie diela na základe jednej faktúry.
9. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Pre účasť v zadávaní zákazky uchádzač v ponuke predloží aktuálny doklad pre splnenie podmienky
osobného postavenia - podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – oprávnenie na
uskutočnenie stavebných prác, ktoré zodpovedá predmetu zákazky. Uchádzač môže stanovenú
podmienku účasti preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov (ust. § 152 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní).
10. MENA CENY V PONUKE A SPÔSOB URČENIA CENY PREDMETU ZÁKAZKY
Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
Cena 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“).
Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2 tejto výzvy.
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 vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní v ponuke.
Spôsob určenia ceny predmetu zákazky
- 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.
- Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
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- Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkých
čiastkových cenách.
- 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).
- 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.
- Prípadné odkazy v špecifikáciách alebo výkazoch na konkrétne výrobky treba chápať len ako
príklad, uchádzači môžu navrhnúť ekvivalentné výrobky, ktoré spĺňajú technické požiadavky
uvedené v týchto špecifikáciách.
- 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.
- Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne
cien výkazu výmer.
- Ceny a sadzby uvedené vo výkaze výmer musia úplne zahŕňať cenu prác popísaných
v jednotlivých položkách vrátane všetkých nákladov a výdavkov, ktoré môžu súvisieť s
realizáciou popísaného diela. Jednotkové ceny budú obsahovať najmä:
o všetky náklady na mimo staveniskovú dopravu materiálov náklady bez ohľadu na to,
či sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné
materiály,
o náklady na vykládku, skladovanie, presun hmôt (vnútro stavenisková doprava
všetkých hmôt, materiálov a výrobkov
o náklady na vybavenia, zaistenie, strojov, pomocného náradia, mechanizácie,
skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov zhotoviteľa,
o súčasťou sú taktiež náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov
proti znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie,
o náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia
objednávateľom,
o všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny,
odlučné,
o cestovné a vedľajšie položky a výdaje,
o náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti pri
práci (fošne, laty, rebríky, rukavice, prilby, obuv a pod.),
o náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a
likvidácie odpadov,
o všetky vedľajšie alebo režijné výkony, ktoré sú potrebné pre dokonalé a komplexné
vykonanie prác.
o
11. OBSAH PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača – názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, IČ DPH,
DIČ, štatutárny orgán, kontaktná osoba – telefón, email.
- Kópia aktuálneho dokladu pre splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní
- Cenová ponuka uchádzača – ocenený výkaz výmer (príloha č. 1 k výzve)
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12. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
V prípade doručenia ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť
ponuka vložená do neprehľadne obálky s uvedením nasledovných údajov ako označením:
- názov a adresa verejného obstarávateľa,
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
- heslo súťaže: „Sanácia skládok“
- výrazné označenie: „Ponuka – neotvárať“
13. JAZYK PONUKY
Celá ponuka a tiež dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v štátnom jazyku
(slovenskom). Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka (to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku).
14. a) LEHOTA, MIESTO A S PÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: 22.7.2016 do 12.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: do rúk verejného obstarávateľa na adrese:
Obecný úrad Slavošovce 113, 049 36 Slavošovce
Spôsob doručenia ponuky:
- prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne do sídla verejného
obstarávateľa
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude
vrátená uchádzačovi.
14 .b) LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty
viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do
30.11.2016.
15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie predmetu
zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako „cenová
ponuka“. Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I.
mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.
16. VYHODNOTENIE PONÚK A OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené ponuky, ktoré
spĺňajú podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa stanovení vo výzve na predkladanie ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk písomne do 7 pracovných dní od lehoty na predkladanie ponúk.
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17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
 Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú
nárok na úhradu.
 Verejný obstarávateľ nepožaduje predložiť v prieskume trhu návrh zmluvy o dielo. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na predloženie návrhu zmluvy o dielo.
 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva
nesmie byť v rozpore s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena
v zmluve nesmie byť v rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke.
 Verejný obstarávateľ požaduje, aby pred začatím plnenia predmetu zákazky zhotoviteľ
predložil doklady podľa osobitného predpisu (zák. č. zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov), preukazujúce oprávnenie na vykonávanie činnosti –
nakladanie s odpadom resp. iný relevantný doklad. Zároveň zhotoviteľ k faktúre za skutočne
vykonané práce predloží doklad, ktorým zhotoviteľ preukáže zneškodnenie resp. zhodnotenie
odpadu v súlade s osobitným predpisom,
Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách bude
vyšší ako určený rozpočet verejného obstarávateľa,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
Upozornenie:
Táto výzva na predloženie cenovej ponuky je postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných
prác, pri ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá, (ktorá
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je zákazkou s nízkou hodnotou) postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za
dodržania základných princípov verejného obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu
nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp
efektívnosti.
Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako vyššie
uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.
Prílohy k výzve:
– opis predmetu zákazky, zadanie s výkazom výmer,

V Slavošovciach, dňa 11.07.2016
Štatutárny orgán verejného
obstarávateľa:

Ing. Štefan Bašták – starosta obce
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