Verejný obstarávateľ : Obec Radvanovce, OcÚ Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Názov projektu : Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine – obec Radvanovce
Postup : Zákazka na stavebné práce podľa § 117 ZVO

Výzva na predloženie ponúk
Obec Radvanovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“), Vás žiada o predloženie
ponuky na stavebné práce v rámci projektu :
„Vodozadržné opatrenia v urbanizovanej krajine – obec Radvanovce“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §7 zákona č. 343/2015 Z.z.
Názov:
Obec Radvanovce
Sídlo:
OcÚ Radvanovce 5, 094 31 Hanušovce nad Topľou
Štatutárny zástupca: Ľudmila Kerestešová – starostka obce
IČO:
00332721
Tel.:
0901 700 650
E-mail:
obecradvanovce@stonline.sk
Internetová stránka: www.obecradvanovce.sk
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe objednávky:
Kontaktné údaje:
Eduard Tapšák
Adresa:
Veselá 5, 080 01 Prešov
IČO:
52740226
Mobil:
0918 596 755
Email:
tapsakeduard@gmail.com
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu: Osoba poverená verejným obstarávaním podľa bodu
2 výzvy.
4. Predmet obstarávania: Predmetom sú stavebné práce v rámci projektu: „Vodozádržné opatrenia
v urbanizovanej krajine – obec Radvanovce“
5. Opis zákazky: Predmetom diela je výstavba systému pre optimalizáciu manažmentu dažďových vôd so
sadovými úpravami vo verejnom priestore obce Radvanovce. Účelom projektu je zhromažďovanie
dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v obci. Projekt rieši: zachytávacie – zberné priekopové žľaby,
privádzacie potrubia, retenčné nádrže, vsakovacie objekty s vodozádržnými výsadbami a spevnené plochy
riešené polovegetačnou dlažbou. Opatrenie skvalitňuje životné prostredie, hlavne v letných mesiacoch, kedy
eliminuje negatívne účinky prehrievania zavlažovaním, resp. odparom vody.
Projektová dokumentácia tvorí prílohu č.3 tejto výzvy.
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa prílohy č.3 tejto výzvy. V
prípade nesúhlasu s konkrétnymi zmluvnými podmienkami môže uchádzač požiadať o vysvetlenie, resp.
zmenu zmluvných podmienok v súlade s bodom 13 tejto výzvy. Vyplnenú zmluvu o dielo nie je potrebné
posielať s cenovou ponukou. Zmluvu predkladá úspešný uchádzač na základe výzvy uvedenej v oznámení
o výsledku.
7. CPV: 45000000-7 Stavebné práce
8. Predpokladaná hodnota zákazky: 166.298,71 € bez DPH
9. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Radvanovce - katastrálne územie obce (ďalej KÚ).
10. Lehota výstavby: Stavebné práce sa musia zrealizovať najneskôr do 180 kalendárnych dní odo dňa
odovzdania staveniska. Plánovaný začiatok realizácie prác : august 2020 a plánovane ukončenie realizácie
prác : Január 2021.
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11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Tvorí Projektová dokumentácia (technická
správa, sprievodná správa, grafická dokumentácia-výkresy) a Výkaz výmer, ktoré sú súčasťou výzvy na
predkladanie ponúk. Obhliadka miesta plnenia zákazky: dobrovoľná, za účelom obhliadky kontaktujte
starostku obce na t.č.: 0901 700 650.
12. Hlavné podmienky financovania: Predmet plnenia bude financovaný zo zdrojov obce, resp. zo zdrojov
fondov EU. Operačný program: KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA, Kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2018-40.
Splatnosť faktúry je min. 30 dní. Záloha sa neposkytuje. Úhrada čiastkových faktúr bude za ukončené
funkčné celky. Každá faktúra musí byť vystavená minimálne vo výške 10 % z celkovej ceny. Zhotoviteľ nie je
oprávnený fakturovať práce, presahujúce výslednú sumu.
13. Vysvetľovanie podkladov: V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov, zmluvných podmienok alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo
záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese podľa bodu
2 : Eduard Tapšák, Veselá 5, 080 01 Prešov. Požiadavku o vysvetlenie odporúčame doručiť najneskôr 3
pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky
15. Pokyny na zaslanie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky v prípade zaslania:
a. Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať, ponuka Vodozadržné opatrenia
Radvanovce“- Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy
b.E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka - Vodozadržné opatrenia Radvanovce“. Kontaktný e-mail na
ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky : tapsakeduard@gmail.com
16. Pokyny na zostavenie ponuky: Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný
postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť
aj ekvivalentné riešenie pri dodržaní technických parametrov (minimálnych technických požiadaviek)
navrhovaných stavebných postupov a materiálov. Uchádzač musí mať zahrnuté v jednotkovej cene
ekvivalentného riešenia všetky povinnosti a náklady spojené so zabudovaním ekvivalentu do diela vrátane
projektu, zabezpečenia údajov a výkresov, osvedčení, očakávaných schválení, opakovaných podaní, zmien a
dodatkov diela.
Ocenenie každej položky výkazu výmer je pre uchádzačov záväzné. Rozpočet musí byť položkový,
spracovaný v súlade s výkazom výmer, ktorý je súčasťou týchto súťažných podkladov. Uchádzač nesmie
meniť merné jednotky položiek uvedených vo výkaze výmer bez súhlasu verejného obstarávateľa. Celková
cena s DPH uvedená v ponuke musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným
kritériom je najnižšia cena v eur s DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky.
Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk, na základe
kritéria. Ponuka zaradená na prvé miesto (t.j. ponuka s najnižšou cenou) bude po kontrole predložených
dokladov vyhodnotená ako úspešná. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. Ponuke
s najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé,
tretie, atď. Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk.
Uchádzač uvedie svoju ponuku v prílohe č.1 - Návrh na plnenie kritéria.
18. Lehota na predloženie ponuky: 04.06.2020 do 24:00 hod
19. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: v zložení Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH,
prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky vrátane
identifikačných údajov „obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá“, v Prílohe č. 1 - návrh na plnenie kritéria.
b.Doklad o oprávnení zhotoviť dielo: napr. výpis z OR SR, alebo zo ŽR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis
z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad, verejný obstarávateľ
použije údaje z verejne dostupných registrov.
c. Nacenený výkaz výmer: v editovateľnej forme, ktorý tvorí prílohu č. 2. Uchádzač naceňuje výkaz výmer
v predloženej štruktúre. Je zakázané meniť uvedené množstvá bez súhlasu verejného obstarávateľa.
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20. Výdavky s predložením ponuky: Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a
predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi.
21. Obchodné/Zmluvné podmienky: Sú prílohou č. 4 k tejto výzve. Uchádzač môže meniť zmluvné ustanovenia
iba so súhlasom VO prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov a sprievodnej
dokumentácií. Všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým
obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými obchodnými podmienkami
uvedenými v týchto súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa a nebudú mať za
následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi
a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi.
22. Ostatné podmienky : Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa:
a) podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
b) má povinnosť zapísať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ alebo subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapísať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora

V Prešove, dňa 26.05.2020

................................
Eduard Tapšák
poverený procesom VO
Prílohy :
Č.1 - Návrh na plnenie kritéria
Č.2 - Výkaz výmer
Č.3 - Projektová dokumentácia
Č.4 - Zmluva o dielo

