VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa §117 zákona z. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

N á z o v:

Obec Malé Zálužie

Adresa:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Telefón:
IČO:
e-mail:

Malé Zálužie 63, 951 24 Malé Zálužie
Viera Predanocyová – starostka
Viera Predanocyová
037/7894061
00656160
ou.malezaluzie@gmail.com

2.

Názov predmetu zákazky: „Zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti
vandalizmu na verejných priestoroch v obci Malé Zálužie“
Druh zákazky: stavebné práce

3.

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
Opis predmetu zákazky:
Zákazka
pozostáva

4.

z dvoch

častí

predmetu

zákazky,

a to:

1. Kamerový systém – vonkajšie slaboprúdové rozvody
2. Verejné osvetlenie – vonkajšie silnoprúdové rozvody
Predmetom 1.časti predmetu zákazky je zhotovenie kamerového systému
v obci, ktorý bude pozostávať zo 7ks kamier vrátane záznamového zariadenia,
vonkajších slaboprúdových rozvodov a pripojenia kamerového systému na
silnoprúdovú el.sieť.
Predmetom 2.časti predmetu zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia
v obci. V rámci zákazky bude vymenených alebo doplnených 99 ks LED svietidiel
a predmetom rekonštrukcie bude 1 rozvádzač VO.
Podrobne viď Prílohu č.1 - Formulár cenovej ponuky, kde je uvedený súpis prác
a Prílohu č.2 – Projektová dokumentácia.
Projektová dokumentácia je priamo a bezodplatne dostupná na adrese:
www.uschovna.cz/zasilka/SG246KNBNDCCNTKG-HDI
CPV- 45311000-0, 45316110-9
Ak sa projektová dokumentácia alebo formulár cenovej ponuky odvolávajú na
konkrétnu značku, typ alebo výrobcu, platí odkaz “alebo ekvivalentný”.
Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne kritéria na stavebno-fyzikálne,
statické, konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky podľa zákonných
predpisov a noriem, podľa ktorých je stavebný objekt navrhnutý. Pripúšťa a
akceptuje sa ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu, značky v rovnakej

alebo
vyššej
kvalite.
Uchádzač
v prípade
využitia
ekvivalentných
produktov/výrobkov upraví konkrétny názov/značku v rámci opisu položiek
v Prílohe č.1 – Formulár cenovej ponuky.

5.

Miesto uskutočnenia stavebných prác:
k.ú. obce Malé Zálužie podľa PD, 951 24 Malé Zálužie, Slovenská republika

6.

Možnosť predloženia ponuky: na jednu alebo viac častí predmetu zákazky

7.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

8.

Lehota uskutočnenia prác: 60 dní od odovzdania staveniska

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
1.časť predmetu zákazky - 21 743, 90 EUR bez DPH
2.časť predmetu zákazky – 61 371, 52 EUR bez DPH
Zákazka celkom spolu – 83 115, 42 EUR bez DPH

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Obhliadka miesta:
prístupné

neorganizuje sa, miesto realizácie zákazky je verejne

12. Lehota na predloženie ponúk: 28.11.2017, do 12:00 hod.
13. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Malé Zálužie, Malé Zálužie
63, 951 24 Malé Zálužie alebo ou.malezaluzie@gmail.com
14. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku.
15. Miesto, dátum a čas otvárania ponúk: 28.11.2017 o 13:00 hod., Obec Malé
Zálužie, Malé Zálužie 63, 951 24 Malé Zálužie
16. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO. Ich splnenie uchádzač preukáže
predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo
uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazy (napr. výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný
doklad) – postačí prostá fotokópia.
Hospodársky subjekt (HS) môže preukázať splnenie tejto podmienky účasti
zápisom do Zoznamu hospodárskych subjektov (tzn. ak je zapísaný v
predmetnom zozname s potrebnými údajmi nemusí predkladať žiadny doklad v
ponuke). Zadávateľ uzná aj rovnocenný zápis.
Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na súťaž, bude z
verejného obstarávania vylúčený.
Platí len pre 1.časť predmetu zákazky!:
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku na 1.časť predmetu zákazky musí mať
oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 68 zákona 473/2005
Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov príp. iný ekvivalentný doklad - postačí prostá fotokópia.
17. Požiadavky na spracovanie cenovej ponuky

a) uchádzač predloží cenovú ponuku podľa Prílohy č.1 – Formulár cenovej
ponuky, kde celková cena bude vypracovaná v EUR s DPH za danú časť
predmetu zákazky, na ktorú uchádzač predkladá ponuku v súlade s bodom 4
tejto výzvy a bude zahŕňať všetky náklady s predmetom plnenia, ak nie je
uvedené inak.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- cena v eurách bez DPH
- sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
- cena celkom v eurách vrátane DPH
Ceny musia byť konečné a platné do lehoty dodania a fakturácie prác.
Posudzovaná bude celková cena za danú časť predmetu zákazky v EUR
s DPH. Ak nie je uchádzač platcom DPH na túto skutočnosť upozorní v cenovej
ponuke. Zaokrúhľovanie položkových cien bude na 2 desatinné miesta.
b) Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe a doručiť prostredníctvom
pošty, kuriérom, osobne alebo e-mailom. najneskôr do uplynutia lehoty
stanovenej v bode 12 tejto výzvy. V prípade doručenia iného ako e-mailom by
ponuka mala byť doručená v nepriehľadnom uzatvorenom obale (napr.
nepriehľadná obálka), ktorý by mal označený údajmi:
Adresa kontaktnej osoby zadávateľa:
Adresa uchádzača (obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie: „Súťaž– neotvárať“
Heslo: „Malé Zálužie VO“
18. Podmienky realizácie zmluvy
a) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo
uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
b) Verejný obstarávateľ uplatňuje sociálny aspekt vo verejnom obstarávaní.
V zmluve o dielo sa uchádzač zaviaže, že v prípade, ak bude potrebovať
navýšiť svoje kapacity pre realizáciu tejto zákazky, je podmienkou pre
uchádzača, aby v takomto prípade zamestnal na realizáciu predmetnej aktivity
osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky. Nakoľko, miesto
realizácie zákazky sa nachádza v zozname obcí Atlasu rómskych komunít
2013, uchádzač sa zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu
uvedenú vyššie, bude uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných
rómskych komunít (MRK). Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j.
môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (či už na dobu určitú,
alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
atď..
c) Z dôvodu, že predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých
na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Zmluvy o
NFP),
bude
úspešný
uchádzač
povinný
strpieť
výkon

d)

e)
f)
g)

h)

i)

kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu plnenia
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými
osobami. Za osoby oprávnené sa považujú najmä:
a. Poskytovateľ (PPA) a ním poverené osoby,
b. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a ním poverené
osoby,
c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d. Ministerstvo financií a ním poverené osoby,
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora
audítorov,
f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ
g. odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
V zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom bude klauzula, že v prípade
neoverenia postupu verejného obstarávania s kladným výsledkom resp. v
prípade uplatnenia finančných korekcií zo strany Poskytovateľa NFP (PPA) si
verejný obstarávateľ vyhradzuje od podpísanej zmluvy odstúpiť bez
akéhokoľvek nároku zo strany úspešného uchádzača.
Úspešný uchádzač zabezpečí riadenie prác inou kvalifikovanou osobou, ak to
vyžaduje platná legislatíva.
Fakturácia bude po uskutočnení prác. Splatnosť faktúry do 30 dní odo dňa
doručenia.
V prípade ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela z dôvodov na strane
Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 0,02% Ceny diela za každý začatý deň ktorý je Zhotoviteľ v omeškaní.
Zmluvná pokuta nezahŕňa náhradu škody.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle príslušných právnych
predpisov. Pri omeškaní Objednávateľa s úhradou faktúry vystavenej
Zhotoviteľom zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške
0,02 % z fakturovanej sumy za každý kalendárny deň omeškania.
Ostatné obchodné podmienky tu neupravené budú v návrhu Zmluvy, ktorý
verejný obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi.

19. Obsah ponuky
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na 1.časť predmetu zákazky:
a) Cenová ponuka za 1.časť predmetu zákazky spracovaná podľa bodu 4
v súlade s bodom 16 tejto výzvy. Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou
za uchádzača. Postačí prostá fotokópia dokladu.
b) Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo
uskutočňovať stavebné práce 1.časti predmetu zákazky, napr.: výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný
doklad). Postačí prostá fotokópia aktuálneho výpisu vo vzťahu k zapisovaným
údajom.
c) Oprávnenie na prevádzkovanie technickej služby v zmysle § 68 zákona
473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o
zmene a doplnení niektorých zákonov príp. ekvivalentný doklad. Postačí prostá
fotokópia dokladu.
d) Katalógový list, opis, technický list alebo iná adekvátna technická
dokumentácia, preukazujúca základné charakteristické vlastnosti kamier

a nahrávacieho zariadenia ponúkaného uchádzačom. Akceptujú sa aj iné
ekvivalentné doklady vydané výrobcom resp. inou oprávnenou osobou. Postačí
prostá fotokópia dokladu.
V prípade, že uchádzač predkladá ponuku na 2.časť predmetu zákazky:
a) Cenová ponuka za 2.časť predmetu zákazky spracovaná podľa bodu 4
v súlade s bodom 16 tejto výzvy. Doklad bude podpísaný oprávnenou osobou
za uchádzača. Postačí prostá fotokópia dokladu.
b) Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať služby alebo
uskutočňovať stavebné práce 2.časti predmetu zákazky, napr.: výpis zo
živnostenského registra alebo obchodného registra, príp. iný ekvivalentný
doklad). Postačí prostá fotokópia aktuálneho výpisu vo vzťahu k zapisovaným
údajom.
c) Katalógový list, opis, technický list alebo iná adekvátna technická
dokumentácia, preukazujúca základné charakteristické vlastnosti svietidiel
a výložníkov ponúkaných uchádzačom. Akceptujú sa aj iné ekvivalentné
doklady vydané výrobcom resp. inou oprávnenou osobou. Postačí prostá
fotokópia dokladu.
d) Svetelno-technické výpočty navrhovaných svietidiel v softvéri DIALux “alebo
ekvivalentný” alebo v programe s rovnocenným výstupom, ktorý bude
spracovaný na navrhované typizované pozície v projekte s určenými
dispozíciami svietidiel a na uchádzačom navrhované svietidlá. Uchádzač ako
prílohu predloží parametre svietidiel a svetelných zdrojov vo formáte Eulumdata
“alebo ekvivalentný”, vrátane všetkých náležitostí pre overenie výpočtu, v
el.podobe na pamäťovom médiu.
Svetelno-technické (SVT) výpočty a predmetnú prílohu predkladá
uchádzač iba v prípade, že v ponuke navrhol iné typy svietidiel ako sú
uvedené v projektovej dokumentácií.
20. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH
21. Ďalšie informácie
a) Zadávateľ si vyhradzuje právo postup obstarávania zrušiť s uvedením dôvodu
a oboznámením uchádzačov.
b) Prípadné otázky môžete včas adresovať (najneskôr 3 dni pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk) písomne, odporúčame e-mailom na kontaktnú osobu
v úvode výzvy. Zodpovedané budú najneskôr nasledujúci deň odo dňa prijatia.
Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.
c) Zadávateľ si vyhradzuje právo na zmenu resp. doplnenie informácií uvedených
v tejto výzve najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk).
d) Zadávateľ v prípade nejasností v cenových ponukách môže požiadať
o vysvetlenie, resp. doplnenie ponúk. Uchádzač musí doručiť vysvetlenie resp.
doplnenie do 2 prac. dní odo dňa doručenia požiadavky. Vysvetlením ponuky
nemôže prísť k jej zmene . Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie
zrejmých chýb v písaní a počítaní.
e) Preferuje sa e-mailová forma komunikácie pre tento účel.

f) Všetky doklady v ponuke sa predkladajú ako originály alebo ich úradne overené
kópie ak nie je uvedené inak.
g) Uchádzači budú oboznámení s výsledkom verejného obstarávania do 3
prac.dní odo dňa ukončenia vyhodnotenia ponúk.
h) Všetky náklady s vypracovaním ponuky znáša v plnej miere uchádzač.
i) Zadávateľ upozorňuje uchádzačov, že doručená ponuka môže byť zahrnutá do
vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah zodpovedá všetkým
podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk, obsahuje všetky
náležitosti definované vo výzve na predloženie cenovej ponuky a bola
predložená v lehote určenej vo výzve na predloženie cenovej ponuky.
j) Ukončenie vyhodnotenia predložených ponúk bude do 3 prac. dní odo dňa,
kedy uplynula lehota na predloženie ponúk. V odôvodnených prípadoch (napr.
pri vysvetľovaní ponuky a pod.) bude uvedená lehota primerane predĺžená.
k) Úspešný uchádzač doručí do 3 prac. dní odo dňa doručenia oznámenia
/informácie o prijatí ponuky na základe vyzvania podpísanú zmluvu o dielo
vrátane príloh, ktorú zašle zadávateľ v požadovanom počte. V prípade ak
úspešný uchádzač nedoručí zmluvu bude sa to považovať za neposkytnutie
súčinnosti a vyzvaný na podpis zmluvy bude druhý v poradí.
l) Toto verejné obstarávanie sa týka projektu (Žiadosti o NFP) predkladaného
verejným obstarávateľom v rámci výzvy 22/PRV/2017.
22. Dátum zverejnenia na webovej stránke obce: 20.11.2017
Príloha č.1 – Formulár cenovej ponuky
Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia
V Malom Záluží, dňa 20.11.2017
Za obec Malé Zálužie
Viera Predanocyová, v.r.
...................................
Viera Predanocyová
starostka obce

