Obec Vyšný Klátov
Obecný úrad Vyšný Klátov 131
044 12 Nižný Klátov

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

„Odstránenie havarijného stavu kuchynských
priestorov KD v obci Vyšný Klátov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úradný názov a sídlo:
Obec Vyšný Klátov
Obecný úrad Vyšný Klátov 131
044 12 Nižný Klátov
Krajina:
Slovenská republika
IČO:
00324931
DIČ:
2021245171
Kontaktná osoba:
Ondrej Jusko, starosta obce
Telefón:
055 / 696 71 21, 0911 215 943
E-mail:
ouvysnyklatov@eccenet.sk, obec@vysnyklatov.sk
Internetová adresa:
www.vysnyklatov.sk
Splnomocnená osoba pre VO:
Ing. Anton Bernacký
e-mail: bernacky.obstaravanie@gmail.com
tel.: 0948 926 308
Obec Vyšný Klátov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
2. Predmet a druh zákazky:
2.1
Názov predmetu zákazky:
2.2
2.3

Druh zákazky:
Kód CPV:

„Odstránenie havarijného stavu kuchynských
priestorov KD v obci Vyšný Klátov“
Stavebné práce
45212500-1 Prestavba kuchyne alebo reštaurácie

3. Komplexnosť dodávky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky bez
jeho delenia a bez variantných riešení. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie
a zrealizovanie predmetu zákazky.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je odstránenie havarijného stavu kuchynských priestorov jestvujúceho
objektu KD v obci Vyšný Klátov. Zámerom je v čo najkratšom termíne zrekonštruovať
predmetnú časť objektu kuchynských priestorov a tým odstrániť havarijný stav, avšak
ponechať funkčnosť týchto existujúcich priestorov. Na prízemí objektu sú navrhované
minimálne dispozičné zmeny, najmä pre vytvorenie komunikačných priestorov do podkrovia.
Projektové riešenie, zameranie jestvujúceho stavu, ako aj návrh riešenia celej stavby je
spracované vo výkresovej dokumentácií stavebnej časti projektovej dokumentácie.
1

Obec Vyšný Klátov
Obecný úrad Vyšný Klátov 131
044 12 Nižný Klátov
Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené výkazom
výmer a súťažnými podkladmi, ktoré tvoria prílohu tejto Výzvy. Táto výzva s prílohami je
prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom odkaze, odkiaľ je možné
stiahnuť jednotlivé prílohy: http://vysnyklatov.sk/.
5. Obhliadka miesta:
V prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta plnenia zákazky obstarávateľ
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám
overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania
ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu.
Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou
osobou starosta obce Ondrej Jusko, tel.: 0911 215 943, e-mail: obec@vysnyklatov.sk.
6. Typ zmluvy a predpokladaná hodnota zákazky:
6.1
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.
6.2
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 977,21 € bez DPH.
7. Miesto dodania a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky:
7.1
Miesto realizácie predmetu zákazky: Vyšný Klátov, parc. č.: 188, k. ú.: Vyšný Klátov,
okres: Košice - okolie, kraj: Košický.
7.2
Predpokladaná lehota výstavby: 30 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.
8. Termín zahájenia stavebných prác:
Termín zahájenia realizácie prác je najneskôr do 3 dní, odo dňa prevzatia staveniska.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania – zákazka, bude financovaná z poskytnutej dotácie z Ministerstva
financií Slovenskej republiky, sekcia rozpočtovej politiky a z vlastných prostriedkov
verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú
finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre
oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.
Úhrada sa uskutoční na základe predložených faktúr prevodom finančných prostriedkov z
účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa.
10. Podmienky účasti:
Pre splnenie podmienok účasti, úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží originál alebo
overenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky, nie starší ako 3 mesiace ku
dňu podpisu zmluvy (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra).
11. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
11.1 Prílohu č.1 - Návrh na plnenie kritéria - cena musí byť uvedená bez DPH, DPH
20 % a s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V návrhu ceny
uvedie uchádzač aj telefonický a e-mailový kontakt, návrh ceny musí byť podpísaný
uchádzačom.
11.2 Prílohu č.2 - Zadanie – Výkaz výmer - ocenené a podpísané uchádzačom.
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12. Cena, spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€). V ponukovej cene
musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú
cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
13.1 Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 21.03.2018 – do 12:00 hod..
13.2 Uchádzači doručia svoje ponuky elektronicky na e-mailovú adresu splnomocnenej
osoby pre verejné obstarávanie: bernacky.obstaravanie@gmail.com alebo poštou, príp.
osobne na kontaktnú adresu verejného obstarávateľa: Obec Vyšný Klátov, Obecný úrad
Vyšný Klátov 131, 044 12 Nižný Klátov v uzatvorených obálkach a označené: „Odstránenie
havarijného stavu kuchynských priestorov KD v obci Vyšný Klátov“ – NEOTVÁRAŤ!.
13.3 Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do
vyhodnocovacieho procesu prieskumu trhu.
13.4 Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena, vrátane DPH.
15. Lehota viazanosti ponúk:
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti
ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 30.06.2018.
16. Ďalšie informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným
uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou,
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

16.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška
na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky.
16.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
16.4 Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné
materiály a pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov.
Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení.
16.5 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak
ani jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za
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ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude
predložená iba jedna ponuka.
16.6 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.
16.7 Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude
vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k rokovaniu o uzavretí zmluvy.
Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného
obstarávania. Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom (elektronicky, poštou, príp.
osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
16.8 Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové
dodávky / tovary – nie je prípustné dodať tovaru staršie, repasované, použité a pod.. Všetky
materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp.
musia byť v súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri uplatnení
podmienok „zeleného verejného obstarávania“ a to najmä znížením negatívneho vplyvu
použitých materiálov na znečistenie a tvorbu životného prostredia.
16.9 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
16.10 Požaduje sa záruka minimálne 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa zápisničného
odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 05.03.2018.

...................................................
Ing. Anton Bernacký
splnomocnená osoba pre VO

Prílohy:

Príloha č.1

Návrh na plnenie kritériá

Príloha č.2

Zadanie - Výkaz výmer

Príloha č.3

Projektová dokumentácia

...................................................
Ondrej Jusko
starosta obce
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