Výzva na predkladanie ponúk – civilná zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Obec Rosina
Sídlo:
so sídlom Rosina 167,
013 22 Rosina
1.
V jeho mene konajúci:
Ing. Jozef Machyna, starosta
IČO:
00 647 519
Kontaktná osoba:
Mgr. Katarína Zahradníková
E-mail; /tel. č. fax:
katarina.zahradnikova@zilina.sk 0917 990 119
Predmet zákazky:
„Rekonštrukcia ihriska“
Predmetom zákazky je rekonštrukcia ihriska o rozmere 40x20 m, rekonštrukcia pozostáva z dodávky
a montáže športového povrchu – umelého trávnika – nasledovných parametrov:
Vlákno PE monofilamentné
Výška vlákna 40 mm
Hustota vpichov min. 8 820 vpichov/m2
Dtex min. 10 500
Min. 8 ročná záruka
Ďalej z opravy drenáže predierovaním povrchu do vodepriepustného lôžka v rastri 1 m2 – 4 diery, ktoré
2.

zabezpečia odtok vody. Vyrovnanie nerovností povrchu a výmena sietí po krátkych stranách ihriska.
Bližšie špecifikácie sú vo výkaze-výmer.
Označenie konkrétnych materiálov (výrobkov) názvom definuje požadovaný stupeň kvality, resp. súbor
funkčných a úžitkových vlastností. Verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok )
ekvivalentom. V prípade ak uchádzač ocení iný materiál/výrobok (ekvivalent), ako je uvedený v zadaní
s výkazom výmer (rozpočte) predloží aj technický list trávnika.
Všetky potrené zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných
strán, spôsoby ukončenia zmluvy, zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí
prílohu č. 3 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča si ju pred odovzdaním
cenovej ponuky podrobne preštudovať. Súčasťou cenovej ponuky bude ocenený Výkaz výmer (Príloha č.
2) a uchádzačom podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3).

Typ zmluvy: Plnenie bude realizované na základe Zmluvy o dielo (príloha č. 3)
Miesto dodania zákazky: Obec Rosina
Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantne riešenie: Neumožňuje sa.
Lehota dodania zákazky: najneskôr do 31.03.2020
Forma predkladania ponúk: Uchádzač doručí svoju ponuku v písomnej forme vrátane oceneného
zadania s Výkazom výmer (príloha č. 2) a podpísaného návrhu zmluvy o dielo (príloha č. 3 „Návrh
8.
zmluvy o dielo“), ktoré sú súčasťou tejto výzvy na predkladanie ponúk, v zapečatenej obálke v lehote do
18.09.2019 do 10:00 hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR bez DPH aj s DPH . Skutočnosť, že nie je
3.
4.
5.
6.
7.

platcom DPH, uvedie ponuke. Cena musí obsahovať všetky oprávnené náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky. V prípade, že sa dodávateľ sa stane počas realizácie platcom DPH, bude cena
považovaná za cenu vrátane DPH. Ponuku s označením „REKONŠTRUKCIA IHRISKA –
NEOTVÁRAŤ!“ uchádzač doručí poštou alebo osobne do podateľne Obecného úradu Rosina, Rosina
167, 013 22. Rozhodujúci je dátum doručenia.
Návrh na plnenie kritéria:

„REKONŠTRUKCIA IHRISKA“
Kritérium: Najnižšia cena s DPH
(v hrubo orámovanej časti doplňte sumu za uskutočnenie stavebných prác,
ktorá zohľadňuje kompletnú cenu za predmet zákazky, s uvedením výslednej
ceny v EURO bez DPH).

(dtto ale cena v EURO vrátane DPH)

Pri zákazke spracovanej v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení sa súťažné
podklady samostatne nevydávajú.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z
9.

rozpočtu obce Rosina formou splátok podľa splátkového kalendára, ktorý tvorí prílohu Návrhu Zmluvy o dielo
(Príloha č: 3 tejto Výzvy) . Platba bude realizovaná bezhotovostným stykom do 30 dní odo dňa doručenia

faktúry.
Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať
stavebné práce na, ktoré predkladá ponuku a nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
10. potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, na ktoré
predkladá ponuku a o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých
opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii).
11. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena v EUR s DPH
12. Predpokladaná hodnota zákazky 22 300,00 EUR bez DPH
Obsah ponuky: 1. Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1)
2. Ocenené zadanie s Výkazom Výmer (Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk)
13.
3. Podpísaný návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk)
4. Zoznam subdodávateľov
Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo,
14. ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Úspešný
uchádzač pred podpisom zmluvy doručí verejnému obstarávateľovi údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, ktorí sa budú podieľať na plnení zmluvy v rozsahu:

 Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uzavretie dodatkov ktoré sú v súlade s § 18 zákona o VO
v platnom znení. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky v
súlade s § 57 zákona o VO platnom znení.
Ďalšie postupy, lehoty, povinnosti a informácie, týkajúce sa tohto verejného obstarávania, ktoré nie sú
opísané alebo špecifikované v tejto výzve na predkladanie ponúk, sa v tomto verejnom obstarávaní riadia
príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení a súvisiacimi platnými
predpismi účinnými v čase vyhlásenia tohto verejného obstarávania.
15. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2019

V Rosine 03.09.2019

Ing. Jozef Machyna
starosta
Prílohy: Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Zadanie s Výkazom Výmer
Príloha č. 3. Návrh zmluvy o dielo

