Výzva na predloženie cenovej ponuky k predmetu zákazky
„Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi”
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 o verejnom
obstarávaní“)
Váš list číslo/zo dňa
1.

Naša značka
Výst. č. 2018/04504

Bardejov
19.6.2018

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
00321842
2020622923
MUDr. Boris Hanuščak, primátor mesta
Ing. Miroslav Grus
miroslav.grus@bardejov.sk, tel. č. 054/4862 151

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či
poplatkov na internetovej adrese: http://www.bardejov.sk/zverejnovanie-informacii

2.

Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov predmetu zákazky:
Oprava plochy polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi

4.

Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie prác.

5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6 Umelý trávnik

6.

Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

7.

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Výzva na predloženie cenovej ponuky na stavbu: Oprava plochy polyfunkčného ihriska
v Bardejovskej Novej Vsi.
Predmetom zákazky je výmena opotrebovaného povrchu umelého trávnika na multifunkčnom
ihrisku v mestskej časti Bardejovská Nová Ves, ktoré bolo odovzdané do užívania v roku 2007.
Rozmery ihriska sú 33 m x 18 m s výbehmi na brány 3 m x 2 m. Práce pozostávajú z
odstránenia pôvodného trávnika, zarovnania a opravy finálnej podkladovej vrstvy pred

montážou trávnika, montáž trávnika vrátane čiarkovania, dopravy a odvozu sute na skládku
vrátane poplatkov.
V prílohe výzvy je priložený výkaz výmer. Navrhovanú celkovú cenu uchádzača na predmet
zákazky tvorí súčet celkových cien všetkých ocenených položiek podľa priloženej prílohy výkaz výmer. Ocenený výkaz výmer – rozpočet, bude súčasťou ponuky. Obhliadku stavby je
možné dohodnúť v pracovných v dňoch na tel. čísle 054/4862 153.
8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Polyfunkčné ihrisko v Bardejovskej Novej Vsi
Termín dodania: do 30.11. 2018

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je: 16 640,50 EUR bez DPH.

10.

Podmienky účasti:
10.1 Osobné postavenie
10.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a)

predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 16.1.1 písm. a) a túto
skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
10.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
10.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v
zozname
hospodárskych subjektov vykonaný
podľa
predpisov
účinných
do 17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.
10.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka
hodnotená.
10.1.5 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S
poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú
podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora
najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.
10.1.6 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (predloženie ponuky
v listinnej podobe) alebo ako scan týchto dokladov (predloženie ponuky v elektronickej podobe)
spolu s predložením ponuky.
16.1.7 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 16.1.1 tejto výzvy na predkladanie ponúk a
nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle ZoVO, nebude jeho
ponuka zaradená do hodnotenia.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
11.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného
obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
bezhotovostným platobným stykom. Predložená faktúra bude vystavená na základe preberacieho
protokolu.
11.2. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho
bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.
11.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

12.

Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu.
b) Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti.
Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:
Cenová ponuka našej spoločnosti na poskytnutie stavebných prác na dodanie predmetu zákazky
s názvom ”Oprava polyfunkčného ihriska v Bardejovskej Novej Vsi ” je ............,- EUR
celkom s DPH.

P. č.

1.

13.

Názov položky

Oprava plochy polyfunkčného
ihriska v Bardejovskej Novej Vsi

MJ

Cena celkom
v EUR
bez DPH

DPH (20 %)

Cena celkom v EUR
s DPH

ks

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

14.

Predkladanie ponúk:
Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu:
vladimir.dusenka@bardejov.sk, alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo
poštou, príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať
nasledujúce údaje:





obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
názov a sídlo verejného obstarávateľa
text: ”SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!”
heslo súťaže: „Oprava ihriska v BNV”

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk - do 2.7.2018

Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do
súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

15.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky
účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

16.

Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo prípadne objednávky uzavretá podľa §
536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

17.

Informácia o vyhodnotení ponúk Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle
informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali v
listinnej a elektronickej podobe. Verejný obstarávate ľ úspešného uchádzača bude kontaktovať
telefonicky ihneď po vyhodnotení

18.

Lehota viazanosti ponúk:
do 30.11.2018.

v. r. MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

Prílohy:
Výkaz výmer

