Obec Svodín
__________________________________________________
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa platného zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Svodín
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 943 54 Svodín, Hlavná 1117/1
IČO: 00309281
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: www.svodin.sk
Štatutárny zástupca: Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce
Telefonický kontakt: + 421 (0) 36 75 66 001
Email: starosta@svodin.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktná osoba: Mgr. Rebeka Zelenyáková, na základe poverenia
Telefonický kontakt: + 421 902 838 600 Email: obstaravanie.amire@gmail.com
II. PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky: Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea
Druh zákazky: Práce
Hlavný kód CPV: 45000000-7 Slovník VO: Stavebné práce
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
časť 1: Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea
časť 2: Rozšírenie areálu ľudových tradícií - REMESELNÝ DOM
Stručný opis pre časť 1 a 2 predmetu zákazky: Jedná sa o rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického
múzea v centre obce Svodín, pri Maďarskosvodínskej ceste. Areál sa nachádza v k.ú. Maďarsky Svodín, na p.č.
610, 613, 616. Na riešenom území sa v súčasnosti nachádza budova Múzea a Dom ľudových tradícií. V areáli
sú navrhnuté 2 nové samostatné objekty. Sú to objekty SO01- Spoločenskej budovy „Pajta“ a SO02 – Trhovisko.
Stavebné práce pre obe časti predmetu zákazky sa požadujú vykonať v zmysle platných predpisov Slovenskej
republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie. Celkový rozsah požadovaných prác je vymedzený
výkazom výmer pre časť 1 a 2 predmetu zákazky v editovanom formáte Excel, ktorý je prílohou č. 1 tejto výzvy.
V prípade ak sa vo výkaze – výmer alebo inej sprievodnej dokumentácii nachádzajú konkrétne názvy výrobkov,
výrobných postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby,
uchádzač/záujemca je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní, oceniť a dodať
aj ekvivalent požadovaného výrobku/materiálu, ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické
parametre, funkciu a účel.
Lehota trvania zákazky pre obe časti predmetu zákazky: do 16 kalendárnych mesiacov odo dňa protokolárneho
odovzdania staveniska.
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Hlavné miesto dodania pre obe časti predmetu zákazky: parcela stavby sa nachádza v k.ú. Maďarský Svodín,
na parcele 610, 613, 616.
Zdroj financovania: Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
a zo získaných prostriedkov poskytnutých na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”) bezhotovostným platobným stykom na základe
vystavenej faktúry v rámci operačného programu špecifikovaného v tabuľke:
Kód projektu:

SKHU/1802/3.1/050

Názov projektu:

CB_Sales_2.0

Operačný program:

Interreg V-A Slovenská republika – Maďarská republika

Prioritná os:

1. Podpora zamestnanosti

Špecifický cieľ:

3.1 Zvýšenie úrovne zamestnanosti v programovej oblasti

Kód výzvy:

SKHU/1802

RO/NO:

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ( ďalej len „RO“)

Fond:

EFFR

Predpokladaná hodnota zákazky: Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške: 179 916,23 EUR bez
DPH, z toho pre jednotlivé časti nasledovne:
Časť 1: ..................... 154 669,39 EUR bez DPH,
Časť 2: ..................... 25 246,84 EUR bez DPH.
Termín obhliadky: individuálne po dohode na kontaktnom mieste v bode I.A., verejný obstarávateľ odporúča
vykonanie obhliadky.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
1. Cenový prieskum na dodávku požadovaných prác, ktoré sú predmetom zákazky, zabezpečí verejný
obstarávateľ zverejnením výzvy na predloženie ponúk na domovskej stránke obce a zaslaním dňa 23.07.2020,
a to min. 3 záujemcom/dodávateľom prác elektronickou formou/emailom, aby zabezpečil objektívne posúdenie
a primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky. Oslovení záujemcovia sú povinní zaslať emailom
písomné potvrdenie o prijatí výzvy emailom a oboznámiť verejného obstarávateľa o tejto skutočnosti.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk a pri dodržaní minimálneho počtu predložených ponúk pre dodávku
prác pre jednotlivé časti, ktoré sú predmetom zákazky, posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí návrhy
uchádzačov – celkovú výšku za dodávku jednotlivých častí predmetu zákazky, v zmysle aktuálnych finančných
limitov, vyjadrenú v mene EUR s DPH.
3. Obsah a náležitosti predložených cenových ponúk pre jednotlivé časti, posúdi a vyhodnotí verejný
obstarávateľ v zmysle aktuálnych finančných limitov zákona.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
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Možnosť predloženia cenovej ponuky: Záujemca môže predložiť ponuku na jednu časť alebo na obe časti
predmetu zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku.
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 07.08.2020
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 23.07.2020. Záujemca potvrdí prevzatie všetkých
informácií k stanoveniu ceny na predmet zákazky zasielaných elektronickým spôsobom.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Cenové ponuky môžu byť doručené nasledovne:
 doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, prípadne osobne na kontaktnú adresu verejného
obstarávateľa. Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle, alebo
 vo formáte pdf. elektronicky/emailom na adresu: obstaravanie.amire@gmail.com
Označenie obálky
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka ponuky –
návrhu, musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa verejného obstarávateľa: Obec Svodín, Hlavná 1117/1, 943 54 Svodín
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
 označenie: „Verejné obstarávanie – neotvárať“
 označenie heslom: časť 1 „Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea“
 označenie heslom: časť 2 „Rozšírenie areálu ľudových tradícií - REMESELNÝ DOM“
V. OBSAH PONUKY
1. Vyplnenú prílohu č. 1 – predložený nacenený položkovitý rozpočet pre príslušnú časť predmetu zákazky,
podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
2. Vyplnenú prílohu č. 2 – predložený návrh na plnenie kritéria pre príslušnú časť predmetu zákazky,
podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
3. Vyplnenú prílohu č. 3 – predložené čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní pre príslušnú časť predmetu zákazky, podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača
alebo poverenou osobou uchádzača. V prípade zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov, sa doklad podľa
§ 32 ods. 2 písm. f) preukazujúci osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) do ponuky nepredkladá.
4. Vyplnenú prílohu č. 4 – predložené čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov pre príslušnú časť predmetu
zákazky, podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve. Uchádzač predloží v ponuke doklady:
a) v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky, uchádzač predloží prílohu č. 1, 2, 3 a 4 a doklady podľa
čl. VI. tejto výzvy ako naskenovaný dokument vo formáte pdf., alebo
b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne, uchádzač predloží
vyplnenú prílohu č. 1, 2, 3 a 4 a doklady podľa čl. VI. tejto výzvy v listinnej podobe ako originál alebo overenú
kópiu originálu).
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VI. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA.
1. Podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) doloženým
dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Podľa § 32 ods. 3 zákona
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), ak verejný obstarávateľ
je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu:
vzhľadom k uvedenému uchádzač uvedie v ponuke v časti návrhu na plnenie kritéria informáciu
o pridelenom IČO.
2. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Podmienky účasti podľa bodu VI. spĺňa každý uchádzač zapísaný do ZHS – zoznamu hospodárskych subjektov,
nakoľko zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné
v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok
účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov,
ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2.
Na základe hore uvedeného postačuje predloženie IČO pre overenie zápisu v ZHS v ponuke.
Vypracovala:

…………….......................................
Mgr. Rebeka Zelenyáková
poverená osoba
Dátum spracovania: 23.07.2020
Príloha č. 1 Nenacenený výkaz výmer (samostatne vo formáte Excel) pre obe časti PZ
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria pre obe časti PZ
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom obstarávaní pre obe časti PZ
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k vylúčeniu konfliktu záujmov pre obe časti PZ
Príloha č. 5 Projektová dokumentácia (samostatne vo formáte pdf.)
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Príloha č. 1

NENACENENÝ VÝKAZ – VÝMER PRE OBE ČASTI PZ
PRÍLOHA VO FORMÁTE EXCEL
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časť 1

Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky

Cena spolu
v Eur bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena spolu
v Eur s DPH

Rozšírenie areálu ľudových tradícií
a archeologického múzea

Celková cena spolu:

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov: ..............................................................................

2. Sem vložiť link na web ORSR/ZRSR alebo iný: ...................................................................
3. Sídlo: ................................................................................
4. IČO: ..................................................................................
5. Som/nie som platcom DPH: .......................................
6. Kontaktná osoba: .............................................................
7. Email: ...............................................................................
8. Telefonický kontakt: ........................................................

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: ...................................................................
Dátum: ..................... 2020
Poznámka: Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve a jej prílohách!
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časť 2

Príloha č. 2

CENOVÁ PONUKA

Predmet zákazky

Cena spolu
v Eur bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena spolu
v Eur s DPH

Rozšírenie areálu ľudových tradícií REMESELNÝ DOM

Celková cena spolu:

1. Identifikačné údaje uchádzača/názov: ..............................................................................

2. Sem vložiť link na web ORSR/ZRSR alebo iný: ...................................................................
3. Sídlo: ................................................................................
4. IČO: ..................................................................................
5. Som/nie som platcom DPH: .......................................
6. Kontaktná osoba: .............................................................
7. Email: ...............................................................................
8. Telefonický kontakt: ........................................................

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: ...................................................................
Dátum: .................... 2020

Poznámka: Uchádzač svojím podpisom súhlasí s podmienkami uvedenými vo výzve a jej prílohách !
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časť 1

Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia ponuky
do verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea“.

V ......................... dňa ...........................

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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časť 2

Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia ponuky
do verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rozšírenie areálu ľudových tradícií - REMESELNÝ DOM“.

V ......................... dňa ...........................

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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časť 1

Príloha č. 4

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 23 zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom
obstarávaní na predmet zákazky: „Rozšírenie areálu ľudových tradícií a archeologického múzea“, ktoré sa týka
konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

V ......................... dňa ...........................

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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časť 2

Príloha č. 4
ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 23 zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom
obstarávaní na predmet zákazky: „Rozšírenie areálu ľudových tradícií - REMESELNÝ DOM“, ktoré sa týka konfliktu
záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

V ......................... dňa ...........................

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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