OBEC ZEMPLÍNSKE HRADIŠTE
Obecná 392, 076 01 Zemplínske Hradište
___________________________________________________________________________

VÝZVA
NA SÚŤAŽ
(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
Úradný názov:
Obec Zemplínske Hradište
Poštová adresa:
Obecná 392,
Mesto/obec:
Zemplínske Hradište
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Zemplínske Hradište
Kontaktná osoba:
Ján Oláh, starosta obce

IČO:
00332208

Tel.

056 / 672 73 23

Internetová adresa verejného obstarávateľa (URL):
Druh verejného
obstarávateľa:
Hlavný predmet činnosti:

PSČ:
076 01
E - mail:
bocianopolis@azet.sk;

www.zemplinskehradiste.sk;

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Všeobecné verejné služby

INITED s.r.o. prevádzka Gorkého 7, 071 01 Michalovce
Ing. Monika Bajužíková, email: office@inited.sk;
initedvo@gmail.com;
Tel. 0907903482

Kontaktná osoba:

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
2.OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Názov zákazky:

„Výstavba detského ihriska v obci Zemplínske Hradište“
Druh zákazky:
Uskutočnenie stavebných prác
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
hlavný slovník:
CPV:
45236210-5 - stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská,
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: kú. Zemplínske Hradište par. č. 586/1
ZADÁVANIE ZÁKAZKY PODĽA § 117 ZÁK. Č.343/2015 ZZ. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV

1

NUTS kód:
SK 042
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodávok a služieb – výstavba detského
ihriska v rozsahu:
Opis herných prvkov podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
zadania - výkazu výmer (príloha č. 2 tejto výzvy),
vydaného povolenia - ohlásenia drobnej stavby podľa zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov
Súčasťou dodávky predmetu zákazky je:
o certifikát alebo iný dokument, ktorý by potvrdzoval, že dodané výrobky (hracie prvky) boli
vyrobené v súlade s požiadavkami noriem STN EN 1176 a STN EN 1177
(certifikát vystavený akreditovaným laboratóriom, prípadne vyhlásenie o zhode alebo protokoly
o skúškach)
o
technické karty k jednotlivým hracím prvkom (informácie o konštrukcii zariadenia a povrchu –
rozmery, materiál, farba, lak, zoznam odporúčaných náhradných dielov),
o
návod na používanie jednotlivých hracích prvkov,
o
návod na údržbu a kontrolu jednotlivých hracích prvkov,
o
záručné listy pre jednotlivé hracie prvky.
Predpokladaná hodnota zákazky: 12 004,80 Eur bez DPH (je určená na základe spracovaného rozpočtu
oprávnenou osobou).
3. MIESTO DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
kú. Zemplínske Hradište par. č. 586/1
4. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMEU ZÁKAZKY
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sám overil a získal všetky
informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie ponuky. V prípade požiadavky o obhliadku záujemca
si môže dohodnúť termín u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa. Obhliadka nie je povinná.
5. LEHOTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
 Začiatok dodania: nadobudnutím účinnosti zmluvy o dielo
 Lehota dodania: najneskôr do 8 týždňov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
6. ROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet zákazky
7. TYP ZMLUVY (PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY, OBCHODNÉ PODMIENKY)
Zmluva o dielo podľa ust. Obchodného zákonníka v platnom znení
požiadavky verejného obstarávateľa na dodanie predmetu zákazky
Záruka na dielo: min. 5 rokov
8. PODMIENKY FINANCOVANIA PREDMETU ZÁKAZKY
(PLATOBNÉ PODMIENKY)
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov štátneho rozpočtu
z Programu – Podpora rozvoja športu na rok 2018.
Platba za dodanie predmetu zákazky bude realizovaná po zhotovení diela a jeho odovzdaní verejnému
obstarávateľovi na základe vystavenej faktúry a skutočného plnenia, potvrdeného objednávateľom po ukončení
a odovzdaní diela. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy ani preddavky.
Lehota splatnosti faktúry je stanovená na 30 kalendárnych 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 dodanie predmetu zákazky 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 dodanie tovaru, na
uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služby, ktoré zodpovedá predmetu zákazky.
10. 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 bodu 9 tejto výzvy,
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-

Návrh uchádzača na plnenie kritéria - podľa vzoru, ktorý tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy
Ocenený výkaz výmer, podpísaný uchádzačom podľa prílohy č.2 tejto výzvy,

11. 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.
12. OZNAČENIE PONUKY UCHÁDZAČA
Ponuka bude vložená do neprehľadne obálky s uvedením nasledovných údajov a označením:
názov a adresa verejného obstarávateľa,
obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt uchádzača,
heslo súťaže: „Detské ihrisko“
výrazné označenie: „Ponuka – neotvárať“
13. KOMUNIKÁCIA, JAZYK PONUKY,VYHOTOVENIE PONUKY
Verejný obstarávateľ v súlade s § 186 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní určuje, že komunikácia medzi
obstarávateľom a vyzvanými subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením, alebo
elektronicky.
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). Doklady, predložené v ponuke, budú
predložené ako originály, pokiaľ vo výzve nie je určené inak.
14. LEHOTA, MIESTO A S PÔSOB PREDKLADANIA PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená na deň: do 20.08.2018 do 12:00 hod.
Miesto predkladania ponúk: do sídla ver. obstarávateľa na adrese: Obec Zemplínske Hradište, Obecná 392,
076 01 Zemplínske Hradište.
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.
15. KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK
Jediným 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 „návrh na plnenie
kritéria“. 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
Otváranie a vyhodnotenie ponúk je neverejné.
Otváranie ponúk bude dňa 20.08.2018 o 14.00 hod. Verejný obstarávateľ následne vyhodnotí predložené ponuky
v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
elektronicky, resp. poštou alebo osobne.
17. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ nepožaduje v ponuke uchádzača predložiť návrh zmluvy o dielo. Na predloženie návrhu
zmluvy o dielo v súlade s touto výzvou a ponukou uchádzača verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača.
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na úhradu.
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
 nebude predložená ani jedna ponuka,
 ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
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ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným verejným
obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách prekročí finančný limit
(predpokladanú hodnotu zákazky) určený verejným obstarávateľom na plnenie predmetu zmluvy o dielo,
 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.
Verejný obstarávateľ zrušenie použitého postupu zadávania zákazky oznámi všetkým známym uchádzačom.


Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k uzavretiu zmluvy o dielo v prípade, ak výsledok
odboru kontroly verejného obstarávania poskytovateľa dotácie bude negatívny a zadávanie zákazky
zruší.
Prílohy:
1. Opis predmetu zákazky
2. Neocenený výkaz výmer – zadanie
3. Návrh na plnenie kritéria – vzor
V Zemplínskom Hradišti, dňa 14.08.2018
Štatutárny orgán verejného
obstarávateľa:

Ján Oláh v.r., starosta obce
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