VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Názov zákazky:

Vybudovanie obecnej kompostárne v obci Šrobárová

Druh zákazky:

Práce

Kód CPV:

45000000-7 Stavebné práce

Zadávateľ:

Obec Šrobárová

Sídlo:

Školská 45, 946 32 Šrobárová

IČO:

00306673

Štatutárny orgán:

Anna Šušoliaková – starosta obce

Typ Zadávateľa:

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) - obec

PHZ:
Zákazka podľa
limitu:
Použitý postup
zadávania
zákazky:

68 219,54 EUR bez DPH
Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom podľa
§5 ods. 4 písm. a) ZVO
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO

1. Kontaktné miesto a kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
EPIC Partner a.s. so sídlom Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno, IČO: 48 038 521,
Ing. Alexandra Surovecová: surovecova@epicpartner.sk , 0948 098 602
2. Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom vybudovania obecnej kompostárne s
celkovou ročnou kapacitou cca. 220 t skladovaného zeleného odpadového materiálu v obci
Šrobárová v zmysle PD a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou Súťažných podkladov.
3. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Podrobná technická špecifikácia zákazky, t.j. projektová dokumentácia a výkaz výmer sú
samostatnou prílohou tejto výzvy.
• Súťažné podklady: Všetky potrebné doklady na vypracovanie cenovej ponuky sú
prílohou tejto výzvy na predkladanie ponúk.
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Šrobárová
5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Trvanie v mesiacoch: 4
6. Podmienky vykonania zákazky:
• Výsledkom obstarávania bude Zmluva o dielo – návrh zmluvy je samostatnou prílohou
tejto výzvy. Nepripúšťa sa predloženie vlastných návrhov zmlúv.
• Uchádzač berie na vedomie a rešpektuje, že zákazka financovaná z fondov EÚ, bude
predmetom štandardnej ex-post administratívnej a finančnej kontroly procesu verejného
obstarávania zo strany príslušného Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského
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•

orgánu pod Riadiacim orgánom. Schválenie zákazky v rámci ex-post kontroly príslušným
kontrolným orgánom je zároveň podmienkou nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.
Uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s vykonaním diela
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku uzavretej Zadávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného
príspevku.

7. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
7.1
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do 19.03.2021 do 16:00 hod.
7.2
Zadávateľ si vyhradzuje právo na predĺženie lehoty na predkladanie ponúk za účelom
dodržania podmienok a postupov stanovených Riadiacim orgánom.
7.3
Cenové ponuky je možné doručiť vzhľadom na mimoriadnu situáciu výhradne
elektronicky na emailovú adresu:
•
surovecova@epicpartner.sk
7.4
Cenové ponuky musia byť potvrdené (podpis + pečiatka) oprávnenou osobou (štatutár
alebo splnomocnená osoba + splnomocnenie) hospodárskeho subjektu.
7.5
Uchádzač predkladá všetky doklady a dokumenty ako naskenované, ideálne do formátu
PDF v takom rozlíšení a kvalite, aby dané súbory boli čitateľné.
7.6
Zadávateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača o opätovné predloženie dokladov
elektronicky, ak sú tieto naskenované dokumenty nečitateľné alebo poškodené. V tomto
prípade bude uchádzač vyzvaný na predloženie naskenovaných dokladov vo väčšom
rozlíšení a/alebo v lepšej kvalite (napr. vyššie DPI a pod.), vo farebnom prevedení (ak
doklad bol naskenovaný čiernobiele alebo v odtieňoch sivej) a pod., aby bol daný doklad
čitateľný a informácie a údaje v ňom jednoznačne identifikovateľné.
7.7
Predložené dokumenty a doklady musia zodpovedať pôvodnému dokladu tak, aby
Zadávateľ mohol verne posúdiť splnenie podmienok účasti, požiadaviek na predmet
zákazky a požiadaviek na ponuku.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
• Splnenie podmienok účasti bude vyhodnocovať verejný obstarávateľ podľa § 40 ZVO
(jednotlivé ustanovenia sa budú aplikovať primerane a s ohľadom na rozsah a zložitosť
predmetnej zákazky).
• Splnenie požiadaviek na predmet zákazky a vyhodnotenie ponúk (návrhov na plnenie
kritéria) sa uskutoční podľa § 53 ZVO (jednotlivé ustanovenia sa budú aplikovať
primerane a s ohľadom na rozsah a zložitosť predmetnej zákazky).
• Ponuky sa vyhodnocujú podľa § 44 ZVO ods. 3 písm. c) najnižšej ceny.
• Do vyhodnotenia ponúk podľa § 53 ZVO budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili
podmienky účasti podľa bodu 10. tejto výzvy.
• Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
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9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v
EUR s DPH. Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého Celková cena v EUR s
DPH bude najnižšia, t.j. vo vyhodnotení ponúk sa umiestní na prvom mieste a zároveň splní
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky. Táto ponuka bude identifikovaná ako
úspešná. Ostatné ponuky, ktorých Celková cena v EUR s DPH bude vyššia ako Celková
cena úspešného uchádzača, t.j. vo vyhodnotení ponúk sa neumiestnili na prvom mieste, budú
identifikované ako neúspešné.
Poradie uchádzačov bude stanovené vo vyhodnotení ponúk nasledovne: na prvom mieste
sa umiestni úspešný uchádzač. Poradie ostatných uchádzačov s neúspešnými ponukami bude
zoradené podľa Celkovej ceny od najnižšej po najvyššiu hodnotu.
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v
menovej jednotke EURO a stanovené podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách. Zmluvné ceny nesmú byť viazané na inú menu alebo
parameter.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu, ako aj
všetky ostatné ceny ako celkovú konečnú cenu. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou
pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
Všetky ceny sa pre účely vyhodnocovania ponúk zaokrúhľujú na 2 desatinné miesta!
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi bude
oznámené, že Zadávateľ jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom jednotlivo
bude oznámené, že neuspeli, s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky a identifikácie
úspešného uchádzača, ako aj informácie o charakteristikách a výhodách jeho ponuky.
10. Podmienky účasti:
• Verejný obstarávateľ uplatňuje § 117 ods. 5 ZVO: “…verejný obstarávateľ nesmie
uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm.
e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f). Ustanovenie
§ 11 tým nie je dotknuté”.
• Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) a dôvody na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) bude overovať verejný obstarávateľ, t.j. uchádzač nepredkladá žiaden
doklad. Uchádzač však môže vyplniť vzorové čestné vyhlásenie na preukázanie
splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f), ktoré tvorí prílohu tejto výzvy.
11. Podmienkami účasti a požadovanými dokladmi sú:
11.1 Osobné postavenie:
a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) - doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce:
Splnenie tejto podmienky bude overovať Prijímateľ pomocou verejne dostupných
informácií uvedených v Obchodnom registri (www.orsr.sk) alebo v Živnostenskom
registri (www.zrsr.sk) Slovenskej republiky, alebo v ekvivalentných registroch
štátov, kde majú sídlo, t.j. uchádzač nepredkladá žiaden doklad!
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11.2 Finančné a ekonomické postavenie
NEVYŽADUJE SA!
11.3 Technická a odborná spôsobilosť:
a) Podľa § 34 ods. 1 písm. b) - uchádzač musí preukázať, že za posledných 5 rokov
realizoval dodávky, ktorých predmetom bola realizácia stavebných prác, pričom
kumulatívne všetky zákazky musia byť v hodnote aspoň 65 000,00 EUR bez DPH
alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Uchádzač predkladá zoznam stavebných
prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Predloženie referencií však nevyžadujeme!
b) Podľa § 34 ods. 1 písm. d): Certifikát STN EN ISO 9001 (v oblasti rovnakej alebo
podobnej ako predmet zákazky) vydaný akreditovaným certifikačným orgánom,
alebo rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Európskeho spoločenstva, alebo iným ekvivalentným dôkazom, rovnocenným
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém
manažérstva kvality;
c) Podľa § 34 ods. 1 písm. h): Certifikát STN EN ISO 14001 (v oblasti rovnakej alebo
podobnej ako predmet zákazky), vydaný akreditovaným certifikačným orgánom,
alebo rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských štátov
Európskeho spoločenstva, alebo iným ekvivalentným dôkazom, rovnocenným
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém
environmentálneho manažérstva.
d) Podľa § 34 ods. 1 písm. d): Certifikát ISO 45001 alebo OHSAS 18001 (v oblasti
rovnakej alebo podobnej ako predmet zákazky) vydaný akreditovaným certifikačným
orgánom, alebo rovnocenné osvedčenie vydané príslušnými orgánmi členských
štátov Európskeho spoločenstva, alebo iným ekvivalentným dôkazom, rovnocenným
opatreniam na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vystavenie príslušného
certifikátu, ktorý potvrdzuje, že uchádzač má vo svojej organizácii zavedený systém
manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
12. Uchádzač ďalej povinne predkladá:
• Návrh zmluvy o dielo – vyplnený a potvrdený štatutárnym zástupcom uchádzača,
alebo splnomocnenou osobou + originál alebo úradne overené Splnomocnenie!
o Príloha č. 1 - Rozpočet = Nacenený výkaz výmer – 1x v písomnej verzii
potvrdený oprávnenou osobou a 1 x elektronicky vo formáte MS EXCEL!
• Korektne vyplnený Návrh zmluvy o dielo s uvedením cien zaokrúhlených na
2 desatinné miesta tvorí návrh uchádzača na plnenie kritéria na
vyhodnotenie ponúk!
• Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní o pravdivosti a úplnosti všetkých
dokladov a údajov uvedených v ponuke, že chce za úhradu poskytnúť Zadávateľovi
predmet zákazky pri dodržaní podmienok stanovených Zadávateľom v týchto
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súťažných podkladoch a o ďalších náležitostí. Vzor vyhlásenia tvorí samostatnú
prílohu tejto výzvy.
13. Doklady a dokumenty, ktoré uchádzač predkladá podľa potreby:
• Čestné vyhlásenie uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. f) - Vzor vyhlásenia tvorí
samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
• Údaje podľa § 49 ods. 5 ZVO o zhotoviteľovi cenovej ponuke uchádzača - Vzor
vyhlásenia tvorí samostatnú prílohu Súťažných podkladov.
• Ak ponuku podáva skupina dodávateľov, Zadávateľ požaduje predložiť prehlásenie
všetkých členov skupiny dodávateľov o vytvorení skupiny a o názve skupiny,
podpísané štatutárnymi zástupcami všetkých členov skupiny dodávateľov, a zároveň
prehlásenie, ktorý člen skupiny zastupuje skupinu dodávateľov navonok v tomto
verejnom obstarávaní, a to v origináli alebo úradne osvedčenej fotokópii. Prehlásenie
vypracuje každý uchádzač individuálne podľa daného prípadu.
• Ak dokumenty v ponuke sú podpísané osobou, ktorá nie je štatutárnym orgánom
uchádzača alebo člena skupiny, Zadávateľ požaduje predložiť splnomocnenie pre
zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch. Splnomocnenie vypracuje každý uchádzač individuálne
podľa daného prípadu.
14. Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk:
• Otváranie obálok a vyhodnotenie ponúk je neverejné!
• O výsledku verejného obstarávania budeme informovať každého uchádzača písomne.
15. Využitie subdodávateľov:
15.1 Zadávateľ pripúšťa plnenie predmetu obstarávania subdodávkami.
15.2 Zadávateľ vyžaduje, aby
a) uchádzač v „Návrhu Zmluvy o dielo v Prílohe č. 2 – Údaje o subdodávateľoch“
uviedol:
• Obchodné meno subdodávateľa
• Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia.
b) v ponuke, samostatná príloha tejto výzvy „Údaje o subdodávateľoch“, k vyššie
uvedeným informáciám uviedol aj:
• podiel zákazky, ktorý má subdodávateľ uskutočniť,
• predmet subdodávky
c) navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia v rozsahu ako je to vyžadované u samotného uchádzača a zároveň
neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;
oprávnenie uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.
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15.3

Úspešný uchádzač je povinný oznámiť Zadávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom
subdodávateľovi počas plnenia predmetu zákazky a to bezodkladne, najneskôr v deň
nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo.

15.4

Pravidlá pre zmenu subdodávateľov počas plnenia Zmluvy o dielo:
V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania Zmluvy o dielo medzi Zadávateľom a
úspešným uchádzačom, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého
subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný úspešný
uchádzač najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa
nastať, oznámiť Zadávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení uviesť údaje
o novom subdodávateľovi podľa bodu 15.2 písm. a) týchto Súťažných podkladov.
Zároveň platí, že aj každý nový subdodávateľ musí spĺňať aj podmienky podľa bodu 15.2
písm. c) tejto výzvy.

16. Jazyk cenovej ponuky
16.1 Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia
byť vypracované a predložené v slovenskom alebo českom jazyku.
16.2 Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia
Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
úradne preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku.
17. Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Zákazka sa zruší ak nastane jeden z nasledovných bodov:
➢ ani jeden potenciálny dodávateľ nesplnil podmienky uvedené vo výzve na predkladanie
ponúk,
➢ ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo obstarávanie.
18. Lehota viazanosti ponúk: 12 mesiacov od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
19. Register partnerov verejného sektora:
Podľa § 11 ods. 1 ZVO: “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 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.”
Komárno, 10.03.2021

Ing. Alexandra Surovecová v. r.
manažér VO
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