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Výzva na predloženie ponuky

Obec Šamudovce, Obecný úrad Šamudovce 99, 072 01  Pozdišovce

Ve€: Výzva na pred[oženle ponuky

Obec Šamudovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.  1  písm. b) zákona č. 343#015  Z. z.
o verejnom obstanávanĺ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpísov (ďalej len
•ZVO.)Vásžiadameopm#:eÄLe,cPAoónu#;em„y*##ĹZ#Vn:bn#i::E#k„o##Ž:P,redmetzákazky

1.    ldentlflkácla verejného obstarávateľa:

Veľojný obstaúvateľ v zmysle § 7 ods. 1  písm. b) Z\/O:

Názov v®ľej ného obstarávateľa:

S'dlo:

Štstutámy zástupca :

lčo:

DIČ:

Tel.:

E-mai':

lntemetová stránka:

Bankové spojenie:

Číslo účtu.:

Obec Šamudovce

Obecný úrad Šamudovce 99. 072 01  Pozdišovce

Emil lrcha -starosta oboe

00 325 864

2020499470

056/ 6d2 41  80

podatelna@obecsamudovce.sk
www.obecsamudovce.sk

2.    Mlesto predložon[a/doručenla ponuky: Obecný úrad šamudovce 99

3,    Kontaktná osoba na pTovzatle ponuky: Emil lrcha

4.     Pľodm®t obstaľávanla: Technická vybavenosť k rómskym obydliam šamudovce

5.    Typ zmluvy, ktorá bude výslodkom verejnérto obstarávan]a: Zmluva o dielo

6.:hťd:ÍR:ývoo3]c:Š=mdumd#cezá*%.ľáp#dT:thuodonŤkäŕ%amn:a#:bdyT,ťaommzákazky,evýstavba

Podrobný rozsah predmetu zákazlq/ je uvedený v prílohách tejto výzvy.
Predmet   zákazky  je   v  celom   rozsahu   opĺsaný  tak,   aby   bol   presne   a   zrozumiteľne

Špecffikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, infomácií uvedených
v opise pľedmetu zákazky  alebo  uvedené kdekoľvek v tejto \ýz\/e a]ebo v ktoľejl(oľvek z príloli tej(o
\nry alebo v inom dokumente, ktorý tvori súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej
komunikácie s uchádzačmi identifikuje konkrétny t)p výrobku alebo výrobok konki.étneho výrobcu,
uchádzač   môže   predložiť  cenovú   ponuku  tak,   Že   navrhne     nahradenie     takéhoto     výrobku

#oV#;RŽFovy:mkripJ:,:n:ieéiá;i#:ntn°emš:#nLCukdéeh°sg:ňšán'aúž?t°kdovť#:žk::éeť'V€]neknčt:!
charakteristiky.  ktoré  sú  nevyhnutné  na zabezpečenie  účelu,  na  ktoré  sú  uvedené technológie a
zariadenia určené.  Pri výrobkoch,  príslušenstvách konkrétnej značky.  uchádzač môže predložiť aj
ekvívalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

7.     Predpol(ladaná hodnota zákazky:   169 480,13 EUR bez DPH

Pľíručka pre verejné obstarávanie
Prĺloha č. 5  -Výzva na predloženie ponuky
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8.    Mlesto a torrnfn dodania predmotu zákitzky: Ob« Šamudovce

9.     Lehoty na dodanl® a[ebo dokončenle predmetu zákazky al®bo tľvanl® zmluvy: do 9 mesiacov
od zadania zákazky

10.  Sút'ažné podklady k výzye na predloženle cenoveJ ponuky:  výkaz výmer a projektová
dokumentácia sÚ zverejnené na stnán ke verejného obstarávateľa: https:/^ww.obecsamudovce. sk/-
verejne_obstaravanie, kde je možné si ich stiahnuť

11.  Flnancovan[e    pľedmetu    zákazky:    Zákazl(a    bude    financovaná    zdotačných    prostriedkov
Ministerstva vnútra Slovnskej republiky v rámci výzy: OPLZ-P06-SC611-2019-1

12.  Lehota na pr®dloženle ponuky: do 09.06.2021  do 12:00 hod.

13.  SpÔsob predloženla ponuky: poštou, lturiérom alebo osobne

14.  Kritér[á na `Íyhodnot®nle ponúk s pľavldlaml ich uplatnenla a spÔsob hodnotenla   ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je
Cona za ceU pľedm®t zákazky -c®na c®lkom s DPH.
Pre  výber dodávateľa  bude  vyhodnocovaná  celková  cena  na  základe  výkazu  výmer za  predmet
zákazky uvedená v ponuke uchádzača. Ak uchádzač je platcom DPH,  bude vyhodnocovaná cena
s DPH. Ak uchádzač nie je platcom  DPH,  vyhodnocovaná  bude cena celkom. Ako Úspešný bude
vyhodnotený uchádzač, ktoľý  ponúkne najnĹžšiu cenu za celý predmet zákazky.

15.  Pokyny na zostavenle ponuky:

Ponuka musĺ obsahovať návrh ceny na celý predmet zákazky.  Cena  musí byť uvedená ako cena
celkom za daný predmet zákazky s DPH na základe výkazu výmer a uvádza sa v Eurách.

Ceny musia byť v mene EURO.  Platca DPH uvedie cenu bez DPH, aj vnátane DPH.

-      Požadujomo, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a.    Identlf]kačné úda)e uchádzača: (obchodné meno a sTdlo uchádzača, lčo, DIČ, lč pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedenĺm
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá -odporúčanie predloženia.

b.    Návrh uchádzača m plnenle kľltérla na `/yhodnotenl® ponúk: ocenený výkaz výmer
musí byť v súlade s po[ožkovým rozpočtom a pouka musĺ byt' predložená na celý predmet
zákazky

c.     Podmlonky účastl ucliádzačov:

Uchádzač musĺ mať opnávn®nie na predmet podnlkanla na daný predmet zákazky. Túto
oprávnenosť overí verejný obstarávateľ na základe zákona č.177/2018 Z.z.  o niektorých
opatreniach  na  znižovanie  administratívnej  záťáže  \/yužĺvanĺm  informačných  systémov
veiejnej  správy  a o zmene  a doplnenĺ  niektorých  zákonov.  Výpis  z obchodného  registra
alebo výpis zo Živnostenského [egistľa zabezpečí verejný obstarávateľ.

16.  Ot`/áranle ponúk: 09.06.2021 o 13:00, Obecný úrad Šamudovce

17.  Postup pri otváranĺ ponúk: owáranie obálok bude bez účasti uchádzačov

18.  Lohota vlazanostl ponúk: do 31.12.2021

19.  Vyhodnocovanle  cenovýcli  ponúk z  hradlska  splnenla  podm[enok  účastl  a pož]adavl®k  na
pred met zákazky.

1®.1        Verejný obstarávater v tomto postupe zadávania zákazky ana]ogicky uplatňuje § 112 ods. 6
(druhú vetii) ZoV0 a bude podmienky účasti a požjadavky na predmet zákazky vyhodnocovať
po vyhodnotení  cenových  ponúk  na základe kritéria  na vyhodnotenie ponúk  príslušnej časti
predmetu zákazky po zostavení poradia.

Príručka pľe veľej nó obgtaľávanie
Prĺloha č. 5  -Výzva na predloženie ponuky
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192        Verejný obstarávateľ uplatnĺ primerane analogiclq/ § 55 ods.1  ZoV0 a bude vyhodnoco\/ať
cenovú   ponuku   z   hradiska   splnenia   podmienok   účasti   a ponuku   zliľadjska   splnenia
požiadaviek  na  príslušnú  Časť  predmetu  zákazlq/  u  uchádzača  umjestneného  na  Dĺ`/om
mieste   vzostavenom   Doradĺ   Do   vyhodnotení   cenových   ponúk   na   základe   kritéria   na
vyhodnotenie cenových ponúk.

19.3        Pri       uplatnení       §       55       ods.       1       ZoVO       po       vyhodnotení       cenových       ponúk
na  základe  kriténa  určeného  na  vyhodnotenie  cenových  ponúk  príslušnej  Časti  predmetu
zákazky  a  po  zostavenĺ  poradia,  splnenie  podmienok  Účasti  a  požiadaviek  na  predmet
zákazky  sa  bude  vyhodnocovať  u uchádzača  vyhodnoteného  a umiestneného  na  pn/om
mieste v zostavenom poradĺ, podmienky Účasti a požjadavlq/ na predmet zákazky sa nebudú
vyhodnocovať  u uchádzačocli  umiestnených  na  druhom  až  xnom  mieste  v zostavenom
poradĺ, pokiaľ pre ich vyhodnocovanie z dôvodu novozostaveného poradia nenastanú dôvody
podľa ZoVO a podra tqpo výzvy.

19Á       Cenová ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na pnĺom mieste v zosta\ĺenom poíadĺ, sa bude
vyhodnocovať        z        hľadiska        splnenia         podmienok        účasti         a        požĺadaviek
ria prislušnú časť predmetu zákazky, určených v tepo výzve. Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača
alebo  uchádzačo\ĺ  alebo  ich  ponúk,  vyhodnotí  sa  následne  splnenie  podmíenok  účasti  a

EHiEEEFEETFEHLTJEHjEEHJEEEEFi
požiadavky m predmet zákazky, určených v tejto výzve.

195       Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť predmetu
zákazky preukáže, Že uchádzač, ktorý sa umiestníl iia pľvom mieste v poľadĺ po vyhodnotenĺ
cenoyých     ponúk     na    základe     kritéria     na     vyhodnotenie     ponúk,     splnil     podmienky
a   požiadavky   na   predmet   zákazky,   bude   tento   uchádzač   vyhodnotený   ako   úspešný
a bude vyzvaný na poskytnutie súčinnosti vedúcei k uzatvoreniu zmluvy o dielo.

19.®        Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť predmetu

19.7

zákazky preukáže, že uchádzač. ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradĺ po vyhodnotenĺ
cenových  ponúk  na  základe  kritéria  na  vyhodnotenie  ponúk,  nesplnil  podmienky  účasti  a
požiadavky        na        predmet        zákazky,        veiejný        obstarávateľ        nevyzve        ho
na  poskytnutie  súčinnosti  a  neuzatvori  s ním  zmluvu  o  dielo  a následne  sa  zostavĺ  nové
poradie   a bude  vyhodnocovaná   cenová   ponuka  z   hľadiska   splnenía   podmienok  účasti
a požiadaviek na predmet zákazky uchádzača umiestneného na druhom mieste v poradĺ a na
prvom mieste v novozostavenom poradT.
Ak sa po vyhodnotení splnenia podmienok účasti a požiadaviek na príslušnú časť predmetu
zákazky  p[eukáže,  Že  uchádzača  ktorý  sa  umiestnil  na  d"hom  mieste  vporadí  (a  po
novozo§tavenom poradf na prvom mieste) po vyhodnotení cenových ponúk na základe kritén.a
na vyhodnotenie ponúk po tom čo uchádzač umiestnený na prvom meste nesplnil podmenky
účasti  a požiadavky  na  predmet  zákazky  a/alebo  rovnako  ne§plnil   podmienky  účasti  a
požiadavky na predmet zákazky, verejný obstarávater ho nevyzve na poskytnutie súčinnosti
a neuzatvorĺ s nĺm zmluvu o dielo a následne sa zostaví nové poradie a bude vyhodnooovaná
cenovä  ponuka  z  hľadjska  splnenia  podmienok  účasti  a  požiadaviek  na  predmet zákazky
uchádzača umiestneného na treťom  mieste v poradĺ a na prvom  mieste v novozostavenom
poradĺ. Ak sa preukáže, že uchádzač umiestnený na treťom mieste v pÔvodne zostavenom
poradĺ  a na  prvom  mieste  v novozostavenom  poradí  nespĺňa  podmienky  Účasti  a/alebo
požiadavky na predmet zákazky verejný obstarávateľ nevyzve ho na poskytnutie súčinnosti a
neuzatvorí s ním zmluvu o dielo a predmetné verejné obstarávanie verejný obstarávateľ zrušĺ,
nakoľko v zmysle § 55 nie je možné vyhodnocovať splnenie podmienok úča§ti a požiadaviek
na predmet zál(azky u uchádzača  umiestnenério na Štvr(om  mieste v pÔvodne zostavenom
poľadí.

20.  Osoby určené pre styk so záu|emcaml a uchádzačml: Emil lrcha

21.  Ďalšle ]nformác]o voľejnélio obstarávatera:
- Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote na predkladanie cenových ponúk nebudú

p[edmetom  skúmania,  posudzovania  a vyhodnocovania v rámci zadávania  predmetnej zákazky,
a budú záujemcom vrátené neot\/orené, pol(iar bude známa spjatočná adresa.

-  Ponuky  predložené  v stanovenej  lehote  budú  archivované  u verejného  obstarávateľa,  verejný
obstarávateľ icli odosielateľom nevráti a ich obsah a infomácie budú použité výlučne len na výber
zmluvnério partnera.  Cenové  ponuky ani  ich časti,  verejný obstarávateľ  nepoužije   bez súhlasu
predkladateľa.

Prĺručka pĺe verejľié obstaĺávanie
Pľíloha Č. 5  - Výzva na predloženie ponuky
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-Verejný obstarávater pri zadávaní zákazky, k(orej postup a prooes zadávania   nie je vzhradom na
jej  finančný  ljmit  definovaný  a upravený    vzákone  o verejnom  obstarávaní  postupuje  tak,  aby
vynaložené náklady na  obstaranie predmsti zákazky boli  primerané jeho  kvalite a cene,  všetko
v súlade s princĺpmi verejného obstarávania a podľa § 117 zákona o verei.nom obstarávaní.

• Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v Štátnom jazyku, to znamená
v slovenskom jazyku.

-Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako s[ovenskom jazyku, musí byť pľedložený
v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v  obsahu predložených
dokladov,   rozhodujúci  je  preklad  v štátnom  jazyku.   Dokumenty  predložené  v českom  jazyku
nemusia byt' preložené do slovenského jazyka.

-Komunikácia  medzi  verejným  obstarávateľom  a vyzvanými   subjekm   sa   uskutočnĺ   pĺsomne
prostrednĺct`/om pošty, osobným doručenĺm, elektronjcky a[ebo jch kombinácioii.

- Projekt bude realizovaný z dotačných prostriedkov.
-Verejný  obstarávateľ  bude  podľa  §  42  ods.  12  zákona  o  verejnom  obstarávaní  uplatňovať  pri

realizácii zmluvy o dielo osobmé podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk, v rámci

ľ:otbzádk:npnoízafroávcae7éú,nn:md:[:::va:jgs:,:ysstipľ::uĽy=chkĽ*:,=ÍTneesT::]##k#k,:á;ŕoot
a) patľia k marginalizovanej rómskej komunite a zároveň
b)  sú  dlhodobo  nezameshané vzmysle  §  8  zákona  Č.  5#004  Z.  z.  o službách  zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Uvedená podmienka zamestnania sa biide vzťahovat' na oelú dobu realizácie stavebných prác.

-  Veľejný  obstarávateľ  si   v prĺpade   nutnosti   vyhradzuje   pľávo  znížiť   rozsah   plnenia  zákazlq/
a zhotoviteľ  nemá  nárok  na  Žiadne  finančné  náhrady  ani   kompenzácje  ani  zmluvné  pokuty
z dôvodu zníženia rozsahu zákazky.

- Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku  miesta plnenia zákazky.  Temĺn
obhliadky je potľebné dohodnút' telefonicky vopied.

- Dodávateľ sa zaväzuje, že strpí kontrolu auditu overovanja súvjsíaceho s vykonaním stavebných

prác,   kedykopvek   počas   plstnosti   a účinnosti   Zmluvy   o poskytnutĺ   NFP   uzatvorenou   medzi
objednávateľom   a poskytovateľom    NFP   a poskytne   oprávneným    osobám   všetku    potrebnú
súčjnnost'.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä:

S)   3asať::at:Ĺ# aa:#uP°RY:;i:á:So°%y"ánu  aiebo  sprostredkovateľského  orgánu  a nimi
poverené osoby

c)     Nai.vyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Cedifikačný orgán a nimi poverené osoby
d)    Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby

3)8púnáonmzoaocJ=npíä;iuc?=ňi:Fuu#npasnkčeiyr:hmäi:,.:oEvugupskehodvomaudítorov
g)     Osoby   prizvané   orgánm   uvedenými   vpĺsm.   a)   až   e)   vsúlade   s prĺslušnými   právnymi

predpismi SR a ES.

S úctou,

Šamudovce 20.05.2021

Emil lrcha, starosta obce

Prilohy:

P~č.1-výkazvýmer
Pprilohač.2-prqieldo\ódokumentácia
Priloha č.  3 -návrh zmluvy o dielo
KKomplemá projektová dokumentácii, \mtaz výmer  a ná\/rh zmluvy o dielo je zvenejnený na stránke
veľeiného obstarávatera: httDs/^An"ĺ.obecsamudovce.sk/+rereine  obstaravanie, kde je možné si ich
stiahnut'.

PTínička pre verqjné obstsrávanie
Príloha Č. 5  -Výzva m pľedloženk} ponuky


