Obec Sedliská
094 09 Sedliská, IČO: 00332836
Výzva na predloženie ponuky
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a
O zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

„Multifukčné ihrisko 33 x 18 m – zóna športu“

1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:

Obec Sedliská

Sídlo organizácie:
Zastúpený

Obecný úrad Sedliská 85, 094 09 Sedliská
Ing. Jozef Dobrocký

IČO:
DIČ:
Telefón:
Email:
Internetová stránka:

00332836
2020630480
4476247
ocu.sedliska@slovanet.sk
www.sedliska.sk

Druh verejného obstarávateľa:

Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o VO

Ďalšie informácie týkajúce sa procesu verejného obstarávania možno získať na adrese a kontaktnom
mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
1.1 Kontaktná osoba vo veciach procesu verejného obstarávania:
Ing. Iveta Beslerová, Obstarávateľ SK, s.r.o., Cukrovarská 26, P.O.BOX 25, 075 01 Trebišov;
obsk@obsk.eu; 0905642149.
2.
3.
4.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Sedliská
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: pracovníci obecného úradu v prípade osobného doručenia
Predmet obstarávania: práce

Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33x18 m s vypustenými vstupmi s výbehmi
na brány. Súčasťou multifunkčného ihriska je umelý trávnik, oplotenie z mantinelov a ochranných sietí,
osvetlenie ako konštrukčná súčasť systému oplotenia. Ihrisko je určené na futbal, volejbal a tenis.
Parametre umelého trávnika:
Výška vlasu 18 mm: Dtex min. 8000 Hustota vpichov min. 40 000/m2 Váha min. 2500 g/m2 Polyetylén, vlákno
monofilamentné 8 rokov záruka

Mantinely: Aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0,4 mm) odolné, farebne stále,
celková hr. Min. 6 mm, plastové ochranné krytky, výška mantinelu 1 m, mantinel
v jednom kuse (neskladaný), hliníkové profilované madlo eloxované, oplotenie z ochranných sietí nylónových,
odolných voči UV žiareniu, s vrchným galvanizovaným stužením
Športové vybavenie: hliníkové brány, hliníkové volejbalové stĺpy, hliníkové tenisové stĺpy, hliníkové tyčky pre
dvojhru
Osvetlenie: ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže
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vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia 6 m vrátane výložníkov ( 1 m mantinel, 3 m
siete, 2 m výložníky)
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalent spĺňajúci minimálne požadované parametre. Variantné riešenie
obstarávateľ neprijme. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou je do 5 dní odo dňa výzvy verejného
obstarávateľa na predloženie vzoriek materiálov povinný doručiť vzorky materiálov, ktoré budú použité pri
realizácii stavby. Ak nedoručí vzorky, alebo dodá vzorky nižšej kvality, obstarávateľ jeho ponuku vyhodnotí ako
neúspešnú. Požadované budú minimálne vzorky trávnika o minimálnom rozmere 20 x 20 cm, vzorky mantinelu
a hliníkového profilovaného eloxovaného ochranného madla. Taktiež bude požadovaný technický list trávnika a
statický posudok oplotenia s mantinelmi a vrchným stužením.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky uskutočnenie pravidelných ročných kontrol ihriska po dobu 3
roky oprávnenou osobou bezplatne. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi po výzve
oprávnenie oprávnenej osoby.
Spoločný slovník obstarávania ( CPV): 4500000-7 Stavebné práce
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
a. Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
b. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z.
z. a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu
verejného obstarávania. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút
odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.
c. záručná doba na dielo: min.60 mesiacov
d. splatnosť faktúr za vykonané dielo:
 Verejný obstarávateľ uhradí zhotoviteľovi na základe vystavenej faktúry/faktúr po a počas
realizácie diela sumu 41 000 € s DPH.
 Zvyšná časť ceny diela bude objednávateľom uhradená zhotoviteľovi v priebehu nasledujúcich
troch rokov 2019 – 2021 v polročných splátkach a to v zmysle splátkového kalendára, ktorý bude
prílohou k Zmluve o dielo.


e.
f.
6.

Zhotoviteľ je povinný rozhodujúcu časť plnenia diela uskutočniť sám bez práva na zverenie tejto
rozhodujúcej časti na zhotovenie inému subjektu. Rozhodujúcou časťou plnenia sú stavebné
práce uvedené vo Výkaz Výmer: Vodorovné konštrukcie a Dodávka a montáž športového
povrchu
Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.
Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je výstavba multifunkčného ihriska o rozmere 33x18 m s vypustenými vstupmi
s výbehmi na brány. Súčasťou multifunkčného ihriska je umelý trávnik, oplotenie z mantinelov a ochranných
sietí, osvetlenie ako konštrukčná súčasť systému oplotenia. Ihrisko je určené na futbal, volejbal a tenis.
Parametre umelého trávnika:
Výška vlasu 18 mm: Dtex min. 8000
Hustota vpichov min. 40 000/m2
Váha min. 2500 g/m2
Polyetylén, vlákno monofilamentné
8 rokov záruka
Mantinely: Aluminiový kompozitný panel zloženie (AL 0,4 mm , PVC 5,2 mm, AL 0,4 mm) odolné, farebne
stále, celková hr. Min. 6 mm, plastové ochranné krytky, výška mantinelu 1 m, mantinel v jednom kuse
(neskladaný), hliníkové profilované madlo eloxované, oplotenie z ochranných sietí nylónových, odolných
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voči UV žiareniu, s vrchným galvanizovaným stužením
Športové vybavenie: hliníkové brány, hliníkové volejbalové stĺpy, hliníkové tenisové stĺpy, hliníkové tyčky
pre dvojhru
Osvetlenie: ako súčasť oplotenia ihriska, výložníky galvanizované výška 2 m na oplotení, ťahanie kabeláže
vrchným stužením oplotenia, celková minimálna výška oplotenia 6 m vrátane výložníkov ( 1 m mantinel, 3
m siete, 2 m výložníky)
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalent spĺňajúci minimálne požadované parametre. Variantné riešenie
obstarávateľ neprijme. Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou je do 4 dní odo dňa výzvy verejného
obstarávateľa na predloženie vzoriek materiálov povinný doručiť vzorky materiálov, ktoré budú použité pri
realizácii stavby. Ak nedoručí vzorky, alebo dodá vzorky nižšej kvality, obstarávateľ jeho ponuku vyhodnotí
ako neúspešnú. Požadované budú minimálne vzorky trávnika o minimálnom rozmere 20 x 20 cm, vzorky
mantinelu a hliníkového profilovaného eloxovaného ochranného madla. Taktiež bude požadovaný
technický list trávnika a statický posudok oplotenia s mantinelmi a vrchným stužením.
Verejný obstarávateľ požaduje v rámci zákazky uskutočnenie pravidelných ročných kontrol ihriska po dobu
3 roky oprávnenou osobou bezplatne. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi po výzve
oprávnenie oprávnenej osoby.
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v poskytnutých podkladoch pre spracovanie ponuky;
konkrétne:
výkresová časť projektovej dokumentácie
Výkaz výmer
Vyššie uvedené podklady tvoria prílohy tejto výzvy.
Pre všetky prípadné požiadavky uvedené v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a vo výkazoch
výmer, ktoré sa viažu na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, platí, že boli
uvedené za účelom dostatočne presného a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky a v ponuke môžu byt
predložené tieto, alebo ekvivalentné, ktoré však musia dosahovať minimálne technické požiadavky
a kvalitatívne parametre ako pôvodne navrhované.
7.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 53 224,17 EUR bez DPH.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Sedliská

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 2 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

10. Súťažné podklady (prílohy) k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy
11. Podmienky účasti:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a to, že:
1. písm e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti:
I. dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“):
- doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
alebo
II. dokladom v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní: Zápis v zozname podnikateľov vykonaný
podľa predpisov účinných do 17. apríla 2016 je zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov v rozsahu
zapísaných skutočností.
2. Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
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splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za každého člena skupiny osobitne,
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
3. V prípade, že požadované doklady sú uvedené na verejne dostupných portáloch, hospodársky
subjekt nie je povinný tento doklad predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke
uvedenie linku na overenie si požadovaného dokladu
A. Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením dokladov podľa: § 34 ods. 1
písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
1. Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam
musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení
uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného
charakteru (ihrisko) ako je predmet zákazky v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú
hodnotu zákazky (53 224,17 EUR bez DPH)
Odôvodnenie primeranosti a potreby podmienky účasti podľa § 38 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní:
Uchádzač musí preukázať, že má dostatočné skúsenosti s realizáciou uskutočnením stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, čím sa vytvorí
predpoklad pre riadne plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie: technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní (ak sa uplatňuje) využiť technické a odborné
kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač alebo záujemca
verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby,
ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti.
Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej
technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa
osobného postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods.
7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli
kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté.
12. Vysvetlenie
a. V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby vo veciach procesu
verejného obstarávania uvedenej v bode 1.1, spôsobom podľa bodu 23. tejto výzvy.
b. Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii potrebných na vypracovanie ponuky
všetkým známym (osloveným) hospodárskym subjektom prostredníctvom elektronickej
komunikácie.
c. Verejný obstarávateľ primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk, ak vysvetlením informácií
dôjde k podstatnej zmene v dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky.
d. O predĺžení lehoty na predkladanie ponuky verejný obstarávateľ bezodkladne oboznámi všetky
známe - oslovené hospodárske subjekty a zároveň informáciu o predĺžení lehoty na predkladanie
ponúk uverejní na svojom webovom sídle.
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13. Financovanie predmetu zákazky:
a. Predmet zákazky bude financovaný z operačného programu z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu
verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom.
a. Ďalšie podmienky týkajúce sa financovania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu Zmluvy
o dielo.
14. Lehota na predloženie ponuky: 02.08. 2018 do 10:00 hod.
15. Spôsob predloženia ponuky: poštou, doručovateľskou službou alebo osobne
16. Mena, ceny v ponuke a spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
a. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
b. Zmluvná cena celkom 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“).
c. Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky v rozsahu
podľa bodu 2 tejto výzvy.
d. 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 celkom s DPH.
e. Ak uchádzač nie je platcom DPH, Celková navrhovaná zmluvná cenu. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní v ponuke.

16.1

Spôsob určenia ceny predmetu zákazky

a.

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.
b. Ceny je potrebné uviesť tak, že bude rozpísaná cena podľa jednotlivých častí a rozmerov
uvedených v popise prác (výkaze výmer), ktorý je potrebné oceniť.
c. Má sa za to, že zisk a režijné náklady a podobne sú rozložené rovnomerne vo všetkých
čiastkových cenách.
d. 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).
e. 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.
f. 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.
g. Cena ponuky musí zahŕňať nepredvídané náklady v rozsahu špecifikovanom v celkovom súhrne cien
výkazu výmer.
h. Je výhradnou povinnosťou hospodárskeho subjektu, aby sa dôsledne oboznámil s výzvou na
predkladanie ponúk a všetkým dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky. Navrhovaná zmluvná cena za predmet
zákazky musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov v čase predkladania ponuky. V
prípade, že hospodársky subjekt bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny jeho nárok na zmenu
zmluvnej ceny uvedenej v ponuke z dôvodu chýb a/alebo opomenutí jeho povinností.
i. V prípade, ak sa vo výkaze výmer resp. v inej sprievodnej dokumentácii (textová a výkresová)
predloženom verejným obstarávateľom, nachádzajú obchodné názvy výrobkov, výrobný postup,
značka, patent, typ, krajina pôvodu, tieto údaje boli uvedené za účelom dostatočne presného
a zrozumiteľného opisu predmetu zákazky.
j. V prípade, ak uchádzač použije výrobky, materiály s iným obchodným označením a inými
technickými údajmi a vlastnosťami, tieto musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom
požadované výrobky, t. j. musia spĺňať minimálne požadované parametre určené obchodným
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k.

l.

názvom výrobku podľa poskytnutého výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ je
povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD s prípadnými ekvivalentmi,
ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe
zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,
ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod.
Pre účely preukázania ekvivalentného riešenia je uchádzač povinný predložiť k ocenenému výkazu
výmer samostatnú prílohu – zoznam ekvivalentných položiek s údajmi:
položku z poskytnutého výkazu výmer ( odkaz na obch. značku),
požadované parametre položky z poskytnutého výkazu výmer,
parametre navrhovaného ekvivalentu k tejto položke s uvedením obch. značky, typového
označenia v takom rozsahu pre posúdenie navrhovaného ekvivalentu oproti položkám
uvedeným v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, poskytnutým verejným
obstarávateľom.
Pokiaľ sa budú položky z výkazu výmer z cenovej ponuky uchádzača množstevne a vecne líšiť od
položiek z výkazu výmer poskytnutého verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ bude toto
považovať za nesplnenie požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a takáto cenová
ponuka bude vylúčená.

17. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlo jeho uplatnenia:
Zmluvná cena celkom s DPH za predmet zákazky
a.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je navrhovaná zmluvná cena celkom v EUR s DPH za zhotovenie
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená v ponuke uchádzača ako
„navrhovaná zmluvná cena“.
b. Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk predložených hospodárskymi subjektmi
podľa hodnoty navrhovanej zmluvnej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú
cenu.
c. Ponuka s najnižšou zmluvnou cenou s DPH za celý predmet zákazky bude úspešná a umiestnená na
I. mieste, ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej
ponuky.
18. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu
verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Multifunkčné ihrisko NEOTVÁRAŤ!“
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Formulár - Predloženie ponuky obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IČ pre DPH,
telefón, , e-mail, podľa vzoru: Príloha č.5
b. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 11. tejto výzvy
c. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk vyplnená Príloha č. 4)
d. Ocenený výkaz výmer podľa Príloha č. 2 – Výkaz Výmer, podpísaný oprávnenou osobou
e. Návrh zmluvy o dielo podľa Príloha č.3, doplnený a podpísaný oprávnenou osobou
f. Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím
osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu
spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky v nadväznosti na návrh Zmluvy o dielo (vzor Príloha č.
6)
g. Zoznam ekvivalentných položiek, podpísaný oprávnenou osobou uchádzača (podľa bodu 16. tejto
výzvy) - ak je relevantné
19. Otváranie ponúk: 02.08.2018 o 11.00 hod , Obecný úrad Sedliská
20. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk bude neverejné
21. Lehota viazanosti ponúk: 30.11.2018
22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Iveta Beslerová, tel. č. 0905 642 149, e-mail:
obsk@obsk.eu
23. Dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami a uchádzačmi
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Verejný obstarávateľ týmto upovedomuje hospodárske subjekty, že v tomto zadávaní zákazky sa bude
uplatňovať inštitút prechodného ustanovenia § 187 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní z čoho
vyplýva, že komunikácia a výmena informácií v tomto verejnom obstarávaní sa bude uskutočňovať
písomne prostredníctvom pošty, iného doručovateľa (vrátane osobného doručenia), elektronických
prostriedkov, alebo ich kombináciou
24. Uzavretie zmluvy
a. Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy najneskôr v čase
uzavretia zmluvy o dielo predložil:
b. zoznam všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa
pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno
alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu
meno, priezvisko, adresa pobytu)
c. V prípade, že úspešný uchádzač do 10 pracovných dní, odo dňa vyzvania na uzavretie zmluvy o dielo,
nepreukáže splnenie vyššie uvedených povinnosti pre uzavretie zmluvy o dielo, resp. nepredloží
požadované doklady verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude postupovať podľa bodu 25 d.
tejto výzvy.

25. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Prílohy sú zverejnené v editovateľnom formáte na stránke obce: http://www.sedliska.sk
a.

b.
c.

d.

Do vyhodnotenia ponúk budú zaradení len tí uchádzači, ktorí splnia podmienky účasti uvedené
v bode 11. tejto výzvy a dodržia všetky požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky
a obsah ponuky uvedenej v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým
uchádzačom výsledok ich vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma,
ostatným uchádzačom oznámi, že sú neúspešní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť
zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný
obstarávateľ na uzavretie zmluvy o dielo vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

Sedliská, 24.07.2018
Vlastnoručný podpis
Ing. Jozef Dobrocký, starosta obce
Prílohy :
Príloha č.1 : Projektová dokumentácia (zverejnená na stránke obce)
Príloha č.2: Výkaz výmer/Zadanie
Príloha č.3: Návrh zmluvy o dielo
Príloha č.4: Návrh na plnenie kritéria - vzor
Príloha č.5: FORMULÁR –predloženie ponuky
Príloha č.6: Čestné vyhlásenie o uzatvorení poistnej zmluvy
Príloha č.7: Zoznam subdodávateľov ( príloha k zmluve o dielo)
Príloha č.8: Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek ( príloha k zmluve o dielo)
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