Výzva na predloženie ponuky
Obec Licince ako verejný obstarávateľ v zmysle § 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 (ďalej
len „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

1.1 Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1) písm. b) ZVO
Názov:
Obec Licince
Sídlo:
Licince 40, 049 14 Licince
Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Miklóš, starosta obce
IČO:
00328456
DIČ:
2020961437
Tel.:
0917263836
E-mail:
obeclicince@azet.sk
1.2 Kontaktné údaje pre VO:
Názov:
H | P | R Advokátska kancelária s.r.o. Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
Kontaktná osoba:
JUDr. Pavol Heger
Tel.č.:
+421 907 686 624
E-mail:
heger@hpr-attorneys.eu

2.

Opis predmetu zákazky

1.1.

Názov zákazky:
Projektová dokumentácia „Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince“

1.2.

Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotu podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.3.

Spoločný slovník obstarávania:
71320000-7 - Inžinierske projektovanie
71200000-0 – Architektonické a súvisiace služby

1.4.

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie pre akciu
„Výstavba/rekonštrukcia pozemných komunikácií v obci Licince“ Projektová dokumentácia rieši
nasledovné časti výstavby/rekonštrukcie:
-

projekt výstavby cesty v dĺžke 392 m
projekt výstavby chodníka paralelne popri projektovanej ceste v dĺžke 392 m
projekt výstavby chodníka v dĺžke 670 m
polohopisné a výškopisné zameranie plôch vyznačených na mape (Príloha č.1)

Projektová dokumentácia musí byť spracovaná podľa legislatívnych požiadaviek na udelenie
stavebného povolenia. Projektová dokumentácia bude expedovaná v počte 6 ks tlačených
vyhotovení a jeden krát v digitálnej forme CD/DVD (pdf, excel)
3.

Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky: 33 650,- EUR bez DPH
Predpokladanú hodnotu zákazky určuje verejný obstarávateľ podľa pravidiel jej výpočtu
vyjadrených v ust. § 6 ZVO.

4.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky
Miesto dodania je Obec Licince
Termín dodania 30 dní od dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Zmluva nadobudne účinnosť dňom
nasledujúcim po jej zverejnení na webovom sídle verejného obstarávateľa.

5.
5.1.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).
Požiadavky verejného obstarávateľa na náležitosti zmluvy o dielo – obchodné podmienky sú
uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy.
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy zdroje
ŠF EÚ, požaduje, aby úspešný uchádzač/zhotoviteľ v prípade uzavretia Zmluvy o NFP verejného
obstarávateľa/ objednávateľa s poskytovateľom pomoci strpel výkon kontroly a auditu v súlade
s so všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP.
Obchodné podmienky na dodanie predmetu zákazky uvedené v prílohe č. 3 tejto výzvy sú pre
uchádzačov záväzné.

5.2.
5.3.

5.4.

6.

Obhliadka miesta plnenia
Verejný obstarávateľ neorganizuje obhliadku miesta plnenia. Uchádzač si môže obhliadnuť
dohodnúť v pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 na tel. čísle 0917 263 836

7.

Rozdelenie zákazky na časti
NIE. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka uchádzača bola predložená na celý predmet
zákazky.

8.
8.1.

Podmienky účasti uchádzačov
Osobné postavenie - uchádzač musí spĺňať podmienky účasti:
a) podľa §32 ods. 1 písm. e) ZVO – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu.
Uchádzač predloží fotokópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie poskytovať službu, ktorá je
predmetom tohto verejného obstarávania (t.j. výpis z obchodného registra, živnostenský
register resp. iný doklad oprávňujúci podnikať).
b)

podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky podľa §32 ods.1 písm. f) ZVO overí v Registri
osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

8.2.

Finančné a ekonomické postavenie - § 33 ZVO – Nevyžaduje sa

8.3.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť – § 34 ZVO – Nevyžaduje sa

9.

Financovanie predmetu zákazky
Projekt bude financovaný z európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom
výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 vyhlásenej Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v
rámci Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritnej osi 6. Technická vybavenosť v obciach s
prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, Investičná priorita 6.1 Poskytovanie podpory
fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych
oblastiach, Špecifický cieľ 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným
podmienkam bývania. Zameranie výzvy: Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry
(pozemné komunikácie) a vlastných finančných prostriedkov z rozpočtu obce Licince.

10.

Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
oprávnenou osobou za uchádzača a musí obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzač - názov alebo obchodné meno, sídlo, adresa, IČO, DIČ,
štatutárny orgán, kontaktná osoba - telefón, email; - vzor - príloha č. 2 k tejto výzve
2. Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača - vzor - príloha č. 2 k tejto výzve;
3. Fotokópia dokladu preukazujúceho oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom
tohto verejného obstarávania (t.j. výpis z obchodného registra, živnostenský register
resp. iný doklad oprávňujúci podnikať)

11.
11.1.
11.2.
11.3.

Lehota, miesto a spôsob predloženia ponuky
Lehota na predloženie ponuky je stanovená na deň: 22.11.2019
Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.
Ponuka predložená v elektronickej podobe:
Ponuku doručí uchádzač elektronicky e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.2 tejto
výzvy heger@hpr-attorneys.eu s označením v predmete mailu „Cenová ponuka PD“
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan) a
doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

11.4. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
H | P | R Advokátska kancelária s.r.o.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! - „Výstavba/rekonštrukcia pozemných
komunikácií v obci Licince“. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ
ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).
11.5. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
12.

Lehota viazanosti ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk je do 31.01.2020.

13. Spôsob určenia ceny
13.1. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača,
musí byť vyjadrená v mene EUR a stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“), Vyhlášky Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
13.2. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú zmluvnú cenu
uvedie
v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba DPH a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
13.3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že
nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
13.4. V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky nevyhnutné náklady uchádzača na zhotovenie celého
predmetu zákazky. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok
uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených
povinností.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
14.1. Ponuky budú vyhodnocované na základe jediného kritéria: najnižšej ceny za predmet zákazky
celkom v EUR s DPH.
14.2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných
údajov uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa najnižšej celkovej ceny (v EUR s DPH).
14.3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových celkových cien
vyjadrených v EUR s DPH, navrhnutých v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten
uchádzač, ktorý navrhol vo svojej ponuke za celý predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu s DPH
a splnil podmienky účasti stanovené a uvedené v tejto výzve.
15.

Vyhodnotenie ponúk
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku, bude zaslané oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk elektronicky resp. poštovou prepravou. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo v prípade, ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, vyzvať na uzavretie
zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako
druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, môže verejný obstarávateľ na uzavretie zmluvy o dielo
vyzvať uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1. Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na
úhradu.
16.2. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa
osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú zapísaný v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie tejto podmienky overuje sám v Registri
partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR.
16.3. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,

-

-

ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách
bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa,
sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

Prílohy k výzve:
Príloha č. 1 – Situačná mapa obce Licince
Príloha č. 2 – Ponukový list
Príloha č. 3 – Zmluva o dielo

S úctou,
Dňa 06.11.2019

Ing. Ladislav Miklóš, starosta obce

