Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka 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 (ďalej len „zákon“)

Obec Kurov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o
verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na stavebné práce pre
projekt: „Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Kurov
Adresa sídla/miesta podnikania:
Obecný úrad, Kurov 39, 086 04 Kružlov
IČO:
00322253
DIČ:
2020623220
Typ verejného obstarávateľa:
§ 7 ods. 1) písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
V zastúpení:
Mária Špirková, starostka obce
tel. č.:
054/488 47 83
e-mail:
obec.kurov@gmail.com
Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Július FEDÁŠ
Adresa:
HydroVolt Energy, s.r.o., Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov
Telefón:
0940892989
E-mail:
hvenergy@hotmail.com
2. Názov zákazky:
Rekonštrukcia a výstavba technickej infraštruktúry v obci Kurov
3. Druh zákazky:
Stavebné práce
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
135 043,88 EUR bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej
výpočtu vyjadrených v ust. § 5 a §6 zákona o verejnom obstarávaní.
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5. Opis predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a modernizáciu miestnej
infraštruktúry v obci Kurov v súvislosti so zlepšením bezpečnosti cestnej dopravy a
pohybu chodcov. Predmet zákazky a množstva sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 4
(Výkaz výmer) a Prílohe č. 5 (Projektová dokumentácia) tejto výzvy.
Členenie stavby na stavebné objekty:
SO 01 Verejné osvetlenie v osade
Osvetlenie cesty v obci Kurov. Nové osvetlenie bude napojené z
pôvodného rozvodu verejného osvetlenia. Napojenie a ovládanie nového
osvetlenia bude zo stĺpa NN siete a to odbočením zo vzdušného rozvodu
verejného osvetlenia cez skrinku SPP. Nové osvetlenie bude ovládané s
verejným osvetlením. Nové osvetlenie bude novými oceľovými osvetľovacími
zinkovanými stožiarmi nadzemnej výšky 5m resp. 7m. Osvetľovacie stožiare sa
osadia na kraj novej cesty, so samostatným betónovým základom. Osvetlenie
bude svietidlami LED pre osvetlenie chodníkov a ciest podľa výberu investora.
Svietidlo sa upevní bez výložníka. Rozvod osvetlenia bude káblom AYKY-J
4x16mm2. Káblový rozvod bude káblom uloženým v zemi, v káblovej ryhe v
pieskovom lôžku s minimálnym krytím 0,5m. Káblové vedenie navrhujeme
uložiť do chráničky, do plastovej rúrky s minimálnym krytím 1m. Pri prechode
káblov cez múr káble navrhujeme uložiť do chráničiek PE Φ50.
SO 03 Výstavba miestnej komunikácie k stojisku
Projektová dokumentácia rieši výstavbu novej miestnej komunikácie,
ktorá bude prechádzať rómskou osadou stojisku v Obci Kurov.
SO 03 - 1 Výstavba miestnej komunikácie k stojisku - dĺžka 128,85 m (o ploche
526,32 m2)
SO 03 - 2 Odstavná plocha - dĺžka 37,50 m (o ploche 186,16 m2)
SO 04 Spevnená plocha pri bytovke (upokojená komunikácia)
Spevnená plocha s napojením na novovybudovanú miestnu
komunikáciu v rómskej osade ohraničená cestným obrubníkom
1000/250/150mm a z východnej strany betónovým žľabom na vodu
500/500/150mm.
Plocha spevnenej plochy je o ploche 56,15m2.
SO 05 Výstavba chodníka k ZŠ
Dôvodom je fakt, že v danej časti obce sa nenachádza pešia komunikácia
pre peších a teda chýba komunikačné prepojenie medzi jednotlivými časťami
obce. Z toho dôvodu sa navrhuje pozdĺž jestvujúcej miestnej komunikácie po jej
pravej strane a pozdĺž cesty III. triedy v obci Kurov v smere od osady k ZŠ
vybudovať chýbajúce časti chodníka pre peších zo zámkovej dlažby.
VETVA “A“
- celková dĺžka 187,00m
- šírka 1,50m.
VETVA “B“
- celková dĺžka 135,00m
- šírka 1,50m.
Projektová dokumentácia je spracovaná na širší rozsah prác. Realizovať sa bude
len rozsah špecifikovaný v opise v tejto výzve a v priloženom Výkaze výmer.
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Údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní
technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek) navrhovaných
stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene
ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním
ekvivalentu do diela vrátane projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení,
očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a dodatkov diela.
6. Miesto uskutočnenia/dodania predmetu zákazky:
Obec Kurov, CKN 479/1, 479/4, 576/5, 576/9, 576/12, 681/8, 672/1
7. Spôsob určenia ceny:
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
- Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná.
Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny
sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na
dve desatinné miesta.
- Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie:
I.
Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
II.
Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
III.
Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní
označením „Nie som platcom DPH“.
8. Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy:
Obdobie: do 8 mesiacov od protokolárneho odovzdania a prebratia miesta plnenia
úspešným uchádzačom od verejného obstarávateľa.
9. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný slovník:
45000000-7 – Stavebné práce
10. Rozdelenie na časti:
Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
11. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa.
12. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je 30.06.2021.
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13. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súčasťou výzvy, bez úhrady
14. Požadované zábezpeky a záruky:
Nepožadujú sa
15. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 2014 – 2020, štátneho rozpočtu a
vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením
ponuky znáša uchádzač.
16. Podmienky účasti:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. b) zákona – nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne
poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke
príslušných inštitúcii. V prípade, že uchádzač je vedený v týchto registroch ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. c) zákona – nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu
a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke
príslušných inštitúcii. V prípade, že uchádzač je vedený v týchto registroch ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení realizovať stavebné
práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť
si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. f) zákona - uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti
vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183
zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu
pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
• V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) 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 štandardov:
Uchádzač predloží minimálne jeden referenčný list v objeme minimálne
predpokladanej hodnoty zákazky, ktorý preukazuje realizáciu prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako predmet zákazky.
• Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. d) v súvislosti s § 35 zákona v rozsahu a platnosti v
zmysle zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
o platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže
zavedenie a používanie systému manažérstva kvality podľa normy STN EN ISO 9001
vzťahujúci sa na sa na oblasť predmetu zákazky;
o Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému
manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.
o Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v
určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy
o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie kvality predložené uchádzačom
alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na
zabezpečenie kvality sú v súlade s požadovanými normami zabezpečenia kvality.
• Doklady podľa § 34 ods. 1 písm. h) v súvislosti s § 36 zákona v rozsahu a platnosti v
zmysle zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
o platný certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým uchádzač preukáže
zavedenie a používanie systému environmentálneho manažérstva podľa normy
STN EN ISO 14001 v oblasti vzťahujúci sa na oblasť predmetu zákazky. Verejný
obstarávateľ a obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému
environmentálneho manažérstva vydaný príslušným orgánom členského štátu.
o Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát
v určených lehotách, verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia prijať aj iné dôkazy
o opatreniach v oblasti environmentálneho manažérstva predložené uchádzačom
alebo záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia sú rovnocenné
opatreniam požadovaným v rámci príslušného systému environmentálneho
manažérstva alebo príslušnej normy environmentálneho manažérstva.
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Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny
vzťah. V takomto prípade musí uchádzač 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; oprávnenie
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na ktorú boli kapacity uchádzačovi
poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo
relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač môže
využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať stavebné práce alebo
služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti na preukázanie osobného postavenia uchádzačov
a technickej a odbornej spôsobilosti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou a sú
primerané vzhľadom na požadovaný predmet zákazky, ktorý sa obstaráva.
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH
Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku
aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva
uvedeného v zozname položiek.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží
najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa
umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet
zákazky v EUR vrátane DPH, atď.
18. Miesto a spôsob predloženia ponúk:
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
•

Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuka je doručená na emailovú adresu: hvenergy@hotmail.com
Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Kurov“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom
predložená vyplnená Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4 a Prílohu č. 6
všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
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splnomocnenou na konanie za uchádzača a doklady podľa bodu 16. tejto výzvy (len
vyžadované: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok
účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti), následne oskenované (scan) a
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy.
Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa je max. 20 MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť
odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom
rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa
vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť
cenovej ponuky - „CENOVÁ PONUKA – Kurov“, 2. časť cenovej ponuky - „CENOVÁ
PONUKA – Kurov“ a atď..
•

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
HydroVolt Energy, s.r.o., Kutuzovova 58, 085 01 Bardejov
Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! –
„CENOVÁ PONUKA – Kurov“
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky /
uchádzač (názov, sídlo, adresa).
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom
predložená vyplnená Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3, Príloha č. 4 a Prílohu č. 6
všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
splnomocnenou na konanie za uchádzača a doklady podľa bodu 16. tejto výzvy (len
vyžadované: Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok
účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti) a doručené v lehote na
predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu.

19. Lehota/termín na predkladanie ponúk:
01.02.2021 do 07:30
Ak uchádzač predkladá ponuku v písomnej podobe predloží ju v uzavretom
obale v termíne predkladania ponúk, pričom rozhodujúci je termín doručenia ponuky.
20. Lehota a miesto otvárania ponúk:
01.02.2021 o 13:00 na adrese:
HydroVolt Energy, s.r.o.
Kutuzovova 58
085 01 Bardejov
21. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní
ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Na otváraní ponúk sa uchádzač preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu
uchádzača o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti, kópiou dokladu uchádzača o oprávnení podnikať a
splnomocnením na zastupovanie.
22. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:
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Uchádzačom je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá na trh dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje službu, ktorá
predložila ponuku.
Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:
vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií Príloha č. 1 tejto výzvy,
vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov
Príloha č. 2 tejto výzvy,
vyplnený a podpísaný Zoznam subdodávateľov, ktorý je v Prílohe č. 3 tejto výzvy,
vyplnený a podpísaný Rozpočet, ktorý je v Prílohe č. 4 (Výkaz výmer) tejto výzvy,
vyplnený a podpísaný Návrh zmluvy o dielo v Prílohe č. 6 tejto výzvy,
doklady podľa bodu 16. tejto výzvy (len vyžadované: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa technickej
a odbornej spôsobilosti)

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty podľa bodu 22. tejto výzvy
a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho
ponuka hodnotená.
23. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk:
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s
jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad
do štátneho jazyka.
24. Ďalšie informácie:
a. Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s poskytnutými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby sú:
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby
II.
Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského
orgánu a nimi poverené osoby
III.
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby
IV. Certifikačný orgán a nimi poverené osoby
V. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu
VI. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov
VII. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ
VIII.
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VII. v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
b. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od
zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu
z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a
výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného
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c.
d.

e.

f.
g.
h.

i.

j.

k.

l.

m.

finančného príspevku, v tomto prípade MV SR, neumožňujú financovanie výdavkov
vzniknutých z tohto obstarávania.
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
alebo elektronickou formou.
Zmluva s víťazným uchádzačom bude podpísaná v lehote viazanosti ponúk. Verejný
obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie zmluvy. Zmluva nadobúda
platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni zverejnenia na www
sídle verejného obstarávateľa.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku a iba na celý predmet zákazky. Predmet
zákazky nie je možné rozdeliť na časti. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie
ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
nebudú zodpovedať
finančným možnostiam verejného obstarávateľa alebo
predložené obchodné podmienky budú v rozpore s požiadavkami verejného
obstarávateľa.
Pokiaľ by Verejný obstarávateľ musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky,
upovedomí o tom všetkých uchádzačov s uvedením dôvodu a oznámi postup, ktorý
použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky. Verejný obstarávateľ môže
zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
o nebude predložená ani jedna ponuka,
o ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
o ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto
Výzve,
o ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo
rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) 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.
Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje
bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil
v tejto výzve na predkladanie ponúk.
Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“). Návrh
zmluvy o dielo a návrh zmluvných podmienok je v prílohe č.6 tejto výzvy.

25. Osobitné podmienky plnenia zmluvy (sociálny aspekt):
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-

-

-

Verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača (zhotoviteľa), že počas doby
realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce)
minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a. patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b. sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
Pri hľadaní vhodného uchádzača o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady
podľa písm. a) a b) vyššie poskytne verejný obstarávateľ zhotoviteľovi potrebnú
súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú.
Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) vyššie sa
preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k
marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) vyššie) a relevantným
potvrdením, ktorým sa preukáže, že uchádzač o zamestnanie je nezamestnaný napr.
potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o
zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b)
vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Verejným
obstarávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený
zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie.
Zhotoviteľ musí preukázať splnenia povinnosti zamestnať minimálne dve osoby
spĺňajúce predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie, a to predložením dokumentov
preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a
podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z
príslušného úradu práce a vrátane súhlasu uchádzača o zamestnanie so spracovaním
osobných údajov).
Zmluvná Povinnosť Zhotoviteľa týkajúca sa zamestnania minimálne dvoch osôb
spĺňajúcich kumulatívne predpoklady uvedené v písm. a) a b) vyššie bude považovaná
za splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas doby realizácie stavebných prác.

Kurov, 20.01.2021
S pozdravom
Mária Špirková
Starostka obce
Prílohy:
Príloha č.1 - Návrh plnenia kritérií/cenová ponuka
Príloha č.2 - Vyhlásenie uchádzača týkajúceho sa ochrany osobných údajov
Príloha č.3 – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV
Príloha č.4 – Výkaz výmer
Príloha č.5 – Projektová dokumentácia
Príloha č.6 – Návrh zmluvy o dielo
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