Obec Vlachovo
Letná 71, 04924 Vlachovo

Výzva
na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
Zákazka na poskytnutie služieb nie bežne dostupných na trhu v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní (§3 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Za obec koná:
Názov projektu v ŽoNFP:
Kód projektu v ITMS:

Obec Vlachovo
Vlachovo, Letná 71, 04924
00328898
2020937204
(+421) 058/788 32 72
Ing. Peter Pakes
obec@vlachovo.eu
Ing. Peter Pakes – starosta obce
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo
Vlachove
NFP310040A719

Výzva je riešená dvojkolovo, prvé kolo slúži na určenie predpokladanej hodnoty
zákazky a druhé kolo na predloženie cenovej ponuky na dodanie zákazky.
Predmet zákazky: Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného dozoru k
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove“.
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – zákona o VO), Zákazka na zabezpečenie služieb technického dozoru
a stavebného dozoru, predmet 45, Slovník spoločného obstarávania kód 71520000-9
Stavebný dozor.
Typ výzvy:
Výzva slúži na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky a zároveň predstavuje aj výber
dodávateľa, čoho výsledkom bude aj uzatvorenie obchodného vzťahu, resp. zmluvy.
Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom na základe vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Mandantná
zmluva podľa §-u 566 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov v písomnej forme. Mandátna zmluva bude uzavretá s úspešným
uchádzačom až po schválení žiadosti O NFP a po podpise zmluvy o NFP s RO.
Podrobné podmienky predmetnej mandátnej zmluvy verejný obstarávateľ dohodne na
rokovaní o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.
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Úspešný uchádzač, s ktorým bude uzatvorená mandátna zmluva, je povinný strpieť
výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávkami tovarov, prácami a
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, ktorými sú: poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, Útvar
následnej finančnej kontroly a ním 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 auditorov, osoby prizvané
orgánmi uvedenými príslušnými právnymi predpismi SR a ES a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Vlachovo
Predpokladaná cena zákazky za stavebné práce je 202 707,25 EUR.
Stručný opis predmetu zákazky:
Zabezpečenie stavebného dozoru k stavebným prácam realizovaným v rámci projektu
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove“.
Výsledkom poskytnutia obstarávanej služby bude zabezpečenie služby - stavebného dozoru,
ktorý bude zodpovedný za riadenie hlavnej stavebnej aktivity projektu v zmysle platného
stavebného zákona. Projekt bude realizovaný počas obdobia do 31.12.2018.
Predmetom stavebného dozoru bude realizácia prác:
1. stavebný dozor dbá na odstránenie nedostatkov, ktoré na stavbe zistil
2. dohľad pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov
3. riešiť technické otázky s dodávateľom stavby
4. kontrola a vedenie stavebného denníka a podpisovať ho
5. zastupovať investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a dodržala sa lehota
výstavby
6. zúčastniť sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadnutie na odstránení kolaudačných
chýb
Bližší popis rozsahu prác je uvedený v projektovej dokumentácii projektu.
Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie
Variantné riešenie: Nie
Lehota na predloženie ceny za dodanie služby – 1. kolo, určenie predpokladanej
hodnoty zákazky
Uplynutie lehoty na predkladanie ceny: dňa 23.3.2017 do 14:00 hod.
Doručenie: e-mailom na adresu: obec@vlachovo.eu.
Ponuky ceny sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uvádza sa cena bez DPH a cena s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť do cenovej ponuky.
Uchádzač uvedie výslednú cenu za dodanie celej zákazky. Nie je potrebné predkladať
kompletnú cenovú ponuku s popisom, stačí uviesť výslednú cenu za dodanie celej zákazky.
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V posledný deň na predkladanie ceny za zákazku, bude určená priemerom cien
predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude v ten deň odoslaná uchádzačom, následne
bude prebiehať druhé kolo na predloženie kompletných cenových ponúk na zákazku
v zmysle požiadaviek druhého kola.
Lehota na predloženie cenovej ponuky na dodanie služby – 2. kolo, predkladanie
cenových ponúk
Uplynutie lehoty na predkladanie cenovej ponuky: dňa 30.3.2017 do 14:00 hod.
Doručenie: e-mailom na adresu: obec@vlachovo.eu
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Uchádzač uvedie v cenovej ponuke
predmet dodania, sumárnu cenu za dodanie diela.
Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Zákazka bude financovaná zo
štrukturálnych fondov EÚ – OPKŽP, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2015-6, štátneho
rozpočtu a rozpočtu obce.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
1. Cena bez DPH, resp. konečná cena, váha kritéria: 100 %;
2. V prípade rovnosti cien uchádzačov bude úspešná skôr predložená ponuka.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v Eur. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
o navrhovaná zmluvná cena bez DPH
o sadzba DPH a výška DPH,
o navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
Ponuka musí obsahovať:
Ponúkanú cenu na Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného dozoru k
projektu: „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vo Vlachove“ v
rámci vyhlásenej výzvy s kódom OPKZP-PO4-SC431-2015-6.
Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania,
oprávňujúci uchádzača na realizáciu predmetu zákazky výpisom zo živnostenského
registra alebo výpisom z obchodného registra, prípadne iné živnostenské oprávnenie,
vydané podľa osobitných predpisov v obyčajnej kópii (postačuje internetový výpis v čase
podávania cenovej ponuky).
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu a musí byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným
zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
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Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
Vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zoradí ponuky nasledovne: prvá (víťazná) ponuka bude s najnižšou
cenou bez DPH, resp. najnižšou konečnou cenou, druhá ponuka bude s druhou najnižšou
cenou bez DPH, resp. druhou najnižšou konečnou cenou atď.
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Na základe vyhodnotenia
ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne
(e-mailom) oznámený uchádzačom.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
nebude predložená ani jedna ponuka,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze obstarávania.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

Vo Vlachove dňa 13.3.2017
.......................................................
Ing. Peter Pakes
Starosta obce Vlachovo
V prílohe :
projektová dokumentácia stavby

