Výzva na predloženie ponuky
podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie stavebných prác
Obec Detvianska Huta 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.
Touto cestou Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ :
Štatutárny zástupca :
Adresa :
IČO :
DIČ:
Telefónny kontakt :
Email :

Obec Detvianska Huta
Pavel Šulek, starosta obce
Detvianska Huta 102, 962 05 Hriňová
00319813
2021318662
045/5376386, 0907 642 510
obec.dh@gmail.com, patosk1@azet.sk

Pre otázky v rámci výzvy kontaktná osoba:
Ing. Martina Babicová, +421 903564643, martina@euprojekty.sk
Webové sídlo (internetová adresa): www.detvianskahuta.eu
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.detvianskahuta.eu/samosprava/verejne-obstaravanie/zakazky.html
2. Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Detvianskej Hute“
Druh zákazky: vykonanie stavebných prác
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na objekte Kultúrneho domu v súlade s projektovou
dokumentáciou vypracovanou Ing. Ján Kubaliak, kde je uvedený podrobný popis stavebných prác
spolu s výkazom výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky (projektovou dokumentáciou a výkazom
výmer) stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade,
že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky (projektová dokumentácia a výkaz
výmer) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač v súlade s §42 ods. 3 ZVO predložiť ponuku na technický a funkčný
ekvivalent.
Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť: Pavel Šulek, 0907/642510, patosk1@azet.sk.

Požiadavky na predmet zákazky zohľadňujúce sociálny aspekt:
Verejný obstarávateľ v zmysle §42 ods. 12 zákona o VO určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv.
doložka plnenia zmluvy), týkajúce sa sociálnych hľadísk. Súvisí s plnením predmetnej zákazky a je
v súlade s legislatívou EÚ a SR. Podmienka je stanovená pri dodržaní podmienky nediskriminácie,
rovnakého zaobchádzania a transparentnosti.
Uchádzači sa pri predložení svojich ponúk zaviažu v prípade získania zákazky tieto podmienky plniť.
Osobitné podmienky zmluvy sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo.

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
CPV kód hlavný slovník:
45210000-2- Stavebné práce na stavbe budov
45212300-9 - Stavebné práce na stavbe budov určených pre umenie a kultúru
5. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej PHZ):
34 506,45 Eur bez DPH
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Termín prevzatia staveniska: do 5 pracovných dní od vyzvania zo strany obce,
Termín začatia výstavby: dňom odovzdania staveniska,
Termín ukončenia a odovzdania stavby: do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska,
(realizácia v roku 2020)
viď. Príloha č. 1 – Zmluva o dielo (návrh)
8. Lehota viazanosti cenovej ponuky
do 30.06.2020
9. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na vykonanie stavebných prác. Rozsah stavebných prác v rozsahu projektovej
dokumentácie a výkazu výmer, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy.
Budova kultúrneho domu - Obec Detvianska Huta, parcela C-KN 265/2, súpisné číslo:101, LVč. 1
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie v rámci výzvy MAS_044/7.4/3, zameranie výzvy 7.4
– Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných
služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry a z
prostriedkov obce Detvianska Huta.
Podrobné podmienky financovania a platobné podmienky sú uvedené – Príloha č. 1 – Zmluva
o dielo č.......(návrh).
11. Spôsob vzniku záväzku:
Na základe Zmluvy o dielo a následnej fakturácie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Zmluva
o dielo č. ...(Návrh) príloha č. 1.
Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke obce a po splnení odkladacej
podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania
poskytovateľom NFP. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
NFP si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne
zmluvu anulovať.
Požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v návrhu Zmluvy o dielo sú pre uchádzača záväzné.
12. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom
Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 , písm. e)
a f) nasledovne:
Uchádzač musí mať oprávnenie na výkon činnosti v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky - §32 ods. 1 písm. e) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
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rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu - §32 ods. 1 písm. f) – verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí v súlade s platnou
legislatívou po predložení ponúk.
Ekonomické a finančné postavenie
- nepoažduje sa
Technická alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač predloží v súlade s § 34 ods.1 písm. b)
Referenciu od jedného alebo niekoľkých užívateľov stavieb, ktorým uchádzač uskutočnil
stavebné práce obdobného charakteru, ako je predmet Zákazky, a to v období 5 rokov
predchádzajúcich dňu odoslania Ponuky verejnému obstarávateľovi. Za stavebné práce
obdobného charakteru bude verejný obstarávateľ považovať všetky pozemné a inžinierske stavby.
Minimálny počet referencií, ktoré musí uchádzač predložiť:
a) jedna referencia, ak preukáže realizáciu stavebných prác uchádzačom v hodnote aspoň 95%
PHZ alebo
b) najmenej dve referencie, ak každá z nich preukáže realizáciu stavebných prác uchádzačom
v hodnote aspoň 70% PHZ.
Ak je v referencii suma vykonaných stavebných prác vyjadrená v inej sume ako euro, pre účely
posúdenia splnenia podmienky na prepočet tejto sumy na menu euro, použije uchádzač kurz NBS,
platný v deň uzavretia predmetnej zmluvy o realizácii stavebných prác.
Uchádzač môže predložiť viac referencií od rovnakého užívateľa stavby, ak sú vystavené
k realizácii rôznych stavieb a spĺňajú ostatné podmienky.
Referencie nemôžu byť v deň odoslania ponuky verejnému obstarávateľovi staršie ako 5 rokov.
Verejný obstarávateľ neakceptuje referenciu na realizáciu stavebných prác, ak predmetná stavba
nebola v čase vystavenia referencie ukončená.
V prípade referencií vystavených užívateľom stavby z územia mimo Slovenskej republiky a Českej
republiky, má verejný obstarávateľ právo takúto referenciu neuznať, ak si nemôže pravdivosť
a úplnosť referencie spoľahlivo overiť. V takom prípade verejný obstarávateľ vyzve uchádzača na
predloženie inej referencie
Verejný obstarávateľakceptuje aj referencie na stavebné práce, na ktorých sa uchádzač podieľal ako
subdodávateľ. V takýchto prípadoch uchádzač doručí:
fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia vzťahujúca sa k referenciám realizovaná
a zároveň
referenciu vystavenú hlavnému dodávateľovi stavebných prác.
Každá referencia musí byť:
a) originál alebo úradne overená fotokópia (s výnimkou – Evidencia referencií ÚVO), podpísaná
užívateľom stavby,
b) s dátumom a podpisom štatutárneho orgánu uchádzača a s odtlačkom pečiatky uchádzača,
na spodnej strane referencie.
Verejný obstarávateľ akceptuje fotokópiu referencií z údajov o hospodárskom subjekte vedených v
informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie podľa ZVO, v registri – Evidencia
referencií. Referencie nemôžu byť v deň odoslania Ponuky verejnému obstarávateľovi staršia
ako 5 rokov a fotokópia referencie musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, s uvedením
dátumu podpisu a s odtlačkom pečiatky uchádzača.
13. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.1.

1.2.

Zmluva o dielo (Príloha č.1) s vyplnením návrhov na plnenie kritérií určených na
hodnotenie ponúk, podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
Návrh uchádzača na plnenie kritérií (Príloha č. 2), ktorý bude obsahovať aj
Identifikačné údaje uchádzača (min. názov alebo obchodné meno uchádzača, adresu,
sídlo, IČO, DIČ, telefónne číslo),
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1.3.
1.4.

Ocenený resp. vyplnený a potvrdený výkaz výmer (Príloha č.3), v papierovej aj
v elektronickej podobe na CD, USB vo formáte xls.
Dokladovanie podmienok účasti podľa bodu 12 tejto výzvy

14. Lehota a miesto predkladania Ponúk:
1.1.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 23.08.2019 do 10:00 hod.

1.2.

Miesto predkladania ponúk: Obec Detvianska Huta na adresu uvedenú v bode 1.

1.3.

Poštou na adresu uvedenú v bode 1.v obálke označenej „K.dom“ a „NEOTVÁRAŤ“

1.4.

Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej
„K.dom“ a „NEOTVÁRAŤ“

1.5.

Mailom na adresy: martina@euprojekty.sk, obec.dh@gmail.com (v skenoch
podpísaných kópií originálnych dokumentov) s označením „K.dom“a „NEOTVÁRAŤ“

1.6.

Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania
ponúk uvedeného v tomto odseku.

1.7.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku

1.8.

Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk 23.08.2019 o 10:30 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1. Otvárania sa môžu zúčastniť
všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku.

Upozornenie:
V prípade vyzvania zo strany PPA, verejný obstarávateľ osloví uchádzačov, ktorí predložili ponuku
elektronicky aby do 5 pracovných dní, predložíli verejnému obstarávateľovi originály dokumentov,

ktoré predložili elektronicky.
15. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloží iba jednu ponuku.
riešenia sú neprípustné.

Alternatívne

16. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- cena s DPH v Eur
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
17. Použitie elektronickej aukcie: nie
18. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.
Vysvetlenie:
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, môže požiadať
ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby elektronickou poštou na
adrese: martina@euprojekty.sk
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na predkladanie
ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom, najneskôr 3 dni pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a zverejní na www.detvianskahuta.eu.

19. Doplňujúce informácie:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby Úspešný uchádzač v zmluve
najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej
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osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo, v prípade právnickej osoby: obchodné
meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísania do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ upozorňuje na použitie SOCIÁLNY ASPEKT
V prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná pre
petreby realizácie tejto zákazky minimálne jednu osobu dlhodobo nezamestnanú v mieste realizácie
diela (v poradí dostupnosti kapacít – obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela
v súlade so zmluvne záväzným časovým harmonogramom.
Uchádzači musia súhlasiť, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej agentúry,
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov Európskej únie a
ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej
únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností
súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, súvisiacich s realizáciou
predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného
finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s
Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť
týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade,
že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa..
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky resp. účasťou na
ohliadke miesta znáša uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na
výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle Výzvy v lehote na
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže –
prieskumu.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.
V Detvianskej Hute, dňa: 09.08.2019
Pavel Šulek
starosta obce
Príloha výzvy:
Príloha č.1 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č.2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č.3 – Projektová dokumentácia s výkazom výmer
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Príloha č. 2

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov predmetu zákazky:
„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v Detvianskej Hute“
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú
ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie cenovej ponuky a
súhlasíme s podmienkami v nej uvedenými.

Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: *
Telefón:
E-mail:
Dátum vypracovania
ponuky:
Miesto:
Kontaktná osoba:

Cenová ponuka
Predmet zákazky

Cena v EUR
bez DPH

DPH
v EUR

Cena celkom
v EUR s DPH

„Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu
v Detvianskej Hute“

CELKOM
* Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie túto skutočnosť.
.....................................................

..............................................................
podpis uchádzača
podpis uchádzača
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