Obec Pavlovce
Obecný úrad Pavlovce 143
094 31 Hanušovce nad Topľou

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

„Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Úradný názov a sídlo:
Obec Pavlovce
Obecný úrad Pavlovce 143
094 31 Hanušovce nad Topľou
Krajina:
Slovenská Republika
IČO:
00332658
DIČ:
2020630293
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Kočiš, starosta obce
Telefón:
057 / 445 23 22, 0911 224 106
E-mail:
obecpavlovce@gmail.com
ou@obecpavlovce.sk / spravca@obecpavlovce.sk
Internetová adresa:
https://www.obecpavlovce.sk/
Verejné obstarávanie zabezpečuje zástupca verejného obstarávateľa:
TANOT s.r.o.
Komenského 48/44
094 31 Hanušovce nad Topľou
Splnomocnená osoba pre VO:
Ing. Anton Bernacký
e-mail: bernacky.obstaravanie@gmail.com
tel.: 0948 926 308
2. Predmet a druh zákazky:
2.1
Názov predmetu zákazky:
2.2
2.3

Druh zákazky:
Kód CPV:

„Rekonštrukcia cestných rigolov v obci
Pavlovce“
Stavebné práce
45000000-7 Stavebné práce
45233140-2 Práce na ceste
45246400-7 Protipovodňové práce
45246410-0 Údržba protipovodňových
ochranných zariadení

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.
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4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce. Stavebné práce riešia
obnovu existujúceho ochranného rigola, ktorý sa nachádza pozdĺž miestnej komunikácie v
západnej časti obce pri areály družstva a bol vybudovaný pre zachytávanie povrchových
dažďových vôd z cesty a zo svahu nad areálom.
Stavebné objekty:
➢ SO – 01
Ochranný rigol
Celková dĺžka úpravy ochranného rigolu: 640,40 m
➢ Vetva „A“:
415,60 m
➢ Vetva „B“:
29,00 m
➢ Vetva „C“:
195,80 m
Jednotlivé úseky ochranného rigolu sú v súčasnosti nefunkčné. Ochranný protipovodňový
rigol má na viacerých miestach nevyhovujúci pozdĺžny sklon (kratšie úseky s proti spádmi),
nadmerný porast krovia, nánosy bahna zeminy. Na riešenom rigole sa nachádzajú 4 úseky
križovania s vozidlovými komunikáciami, v ktorých sú priepusty malého priemeru len cca
500 mm a menej, čím sa zabraňuje plynulému odtoku povrchových vôd.
Existujúci rigol je lichobežníkového tvaru bez spevnenia a tvorí ho terénna hrana v rastlom
teréne s hĺbkou od 400 do 500 mm. Šírka dna sa pohybuje od 0 do 500 mm. Existujúci rigol
sám o sebe bol navrhnutý na odvedenie prívalových vôd. V súčasnej dobe neplní svoju
funkciu tak, ako je potrebné vzhľadom na vyššie uvedené závady a časté zanášanie.
Rozsah predmetu zákazky, množstvo, špecifikácia stavebných prác a ostatné podrobnosti sú
ďalej bližšie určené výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré tvoria
neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy.
Upozornenie:
Ocenený výkaz výmer – rozpočet stavby s kalkuláciou ceny – vyplnený výkaz výmer všetkých
objektov stavby podľa jednotlivých položiek v tlačenej forme potvrdený oprávnenou osobou
konať v mene uchádzača (jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta);
všetky položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a
jednotkovej ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v
plnom rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová.
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky výkazu výmer (jednotkovou cenou vyššou ako 0,00
€) a zároveň sa zakazuje výkaz výmer akokoľvek pozmeňovať (poradie položiek, vkladanie
dodatočných položiek a pod.), okrem prípadného zvýrazneného doplnenia textu položiek, v
ktorých uchádzač použije ekvivalent výrobku, materiálu (s rovnakými alebo lepšími
výkonnostnými a funkčnými požiadavkami) a pod.. Pre spracovanie ponuky a ocenenie
uchádzačmi je priložený výkaz výmer záväzný.
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: Ing. Jozef Kočiš, tel.: 0911 224 106, e-mail: obecpavlovce@gmail.com.
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6. Typ zmluvy a predpokladaná hodnota zákazky:
6.1
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená: Zmluva o dielo. Uzatvorenie zmluvy s
úspešným uchádzačom v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.
513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako aj zákona o verejnom obstarávaní.
6.2
Predpokladaná hodnota zákazky: 173 650,11 € bez DPH.
7. Miesto dodania a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky:
7.1
Miesto dodania a realizácia predmetu zákazky: Obec Pavlovce, parc. č. C 2971/1,
Okres Vranov nad Topľou, Kraj Prešovský.
7.2
Predpokladaná lehota výstavby: do 90 kalendárnych dní (3 mesiace) 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 zo štátneho rozpočtu zo zdrojov
Environmentálneho fondu - B. Oblasť: Ochrana a využívanie vôd, Činnosť BD1:
Odvádzanie vôd z povrchového odtoku a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúry je 30 dní od 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:
10.1 Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
a) písm. e) – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu,
b) písm. f) – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
10.2 Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných zdrojov (webové
sídlo: www.orsr.sk / www.zrsr.sk / www.uvo.gov.sk). Splnenie podmienok účasti bude
posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy a so zákonom o verejnom obstarávaní.
11. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
11.1 Prílohu č.1 - Návrh na plnenie kritéria (vyplnené a potvrdené štatutárnym
zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača).
11.2 Prílohu č.2 - Zadanie – Výkaz výmer (rozpočet stavby s kalkuláciou ceny –
vyplnený výkaz výmer podľa jednotlivých položiek potvrdený oprávnenou osobou konať v
mene uchádzača - jednotkové a celkové ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta; všetky
položky výkazu výmer musia byť ocenené ako súčin množstva mernej jednotky a jednotkovej
ceny zaokrúhlený na dve desatinné miesta; uchádzač musí vyplniť výkaz výmer v plnom
rozsahu; žiadna z položiek nesmie byť nulová).
11.3 Prílohu č.3 - Súhlas so spracúvaním osobných údajov (vyplnené a potvrdené
štatutárnym zástupcom, alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača).
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11.4 Prílohu č.4 - Návrh Zmluvy o dielo (vyplnené a potvrdené štatutárnym zástupcom,
alebo oprávnenou osobou konať v mene uchádzača).
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. Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť všetky
náklady potrebné na zhotovenie a dodanie diela ako celku, a to najmä náklady na materiál a
prepravu.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
13.1 Lehota na predkladanie ponúk – dátum: do 17.01.2020 – čas: do 12:00 hod..
13.2 Uchádzači doručia svoje ponuky v elektronickej podobe e-mailom na e-mailovú
adresu splnomocnenej osoby pre verejné obstarávanie: bernacky.obstaravanie@gmail.com
alebo v listinnej podobe poštou / kuriérom / osobne na kontaktnú adresu zástupcu verejného
obstarávateľa: TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094 31 Hanušovce nad Topľou.
13.3 Do predmetu správy (e-mail), príp. na uzatvorené obálky (pošta / kuriér / osobne)
uvedie: „Rekonštrukcia cestných rigolov v obci Pavlovce“ – NEOTVÁRAŤ!.
13.4 Elektronická ponuka musí byť predložená vo formáte PDF alebo v podobnom
formáte, aby bola zabezpečená zmena jej obsahu. Verejný obstarávateľ odporúča ponuku
predloženú v elektronickej podobe (e-mailom) zašifrovať napr. heslom alebo iným vhodným
spôsobom. Aby mohla byť zašifrovaná ponuka zaradená do vyhodnocovacieho procesu
prieskumu trhu uchádzač bezodkladne oboznámi splnomocnenú osobu pre verejné
obstarávanie v textovej časti predmetnej správy (e-mail: bernacky.obstaravanie@gmail.com)
o spôsobe zašifrovania svojej ponuky a následného postupu odomknutia predloženej ponuky
(napr. zaslanie hesla k otvoreniu ponuky po lehote na predkladanie ponúk).
13.5 Použitie elektronickej aukcie: Nie.
13.6 Ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do
vyhodnocovacieho procesu prieskumu trhu.
13.7 Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov, ktorí predložili ponuku
v lehote stanovenej na predkladanie ponúk na adrese: TANOT s.r.o., Komenského 48/44, 094
31 Hanušovce nad Topľou a uskutoční sa po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk:
17.01.2020 o 12:30 hod..
13.8 Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
14.1 Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia celková cena v EUR s DPH
za zhotovenie predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve, uvedená
v ponuke uchádzača ako „Návrh na plnenie kritéria“.
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14.2 Pravidlo uplatnenia kritéria vyhodnotenia ponúk: poradový systém. Ponuke s
najnižšou celkovou cenou predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám
druhé, tretie, atď.. Úspešnou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste,
ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.
15. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je do: 31.12.2020.
16. Ďalšie informácie:
16.1 Verejný obstarávateľ splnomocnil na realizáciu verejného obstarávania kontaktné
miesto a kontaktnú osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu
kontaktného miesta: bernacky.obstaravanie@gmail.com.
16.2 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.
16.3 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.
16.4 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.
16.5 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.
16.6 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
ktorých bola súťaž (prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo, ak bude
predložená iba jedna ponuka.
16.7 Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky.
16.8 Uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky uvedené vo Výzve a bude
vyhodnotená ako úspešná, verejný obstarávateľ vyzve k uzavretiu zmluvy. Ostatným
uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného obstarávania.
Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom (elektronicky e-mailom, príp. poštou /
osobne) odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
16.9 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.
16.10 Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady
a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä: záručné
listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach, doklad o uložení
odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný denník.
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16.11 Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s uchádzačom, ktorý podľa § 11 ods. 1
zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného
sektora (RPVS) alebo ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia poľa osobitného predpisu,
ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora (ak je uplatniteľné). Povinnosť zápisu do registra
partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis – zákon č. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Bližšie informácie k
RPVS nájde uchádzač na stránke: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsieuzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx.
16.12 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač pred uzavretím zmluvy
najneskôr v čase uzavretia zmluvy o dielo predložil: zoznam všetkých známych
subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno a priezvisko, adresa pobytu, identifikačné
číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo,
identifikačné číslo; údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno,
priezvisko, adresa pobytu).
16.13 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.
16.14 V prípade, že úspešný uchádzač do 10 pracovných dní, odo dňa vyzvania na uzavretie
zmluvy o dielo nepreukáže splnenie vyššie uvedených povinnosti pre uzavretie zmluvy
o dielo, resp. nepredloží požadované doklady verejný obstarávateľ pri uzavretí zmluvy bude
postupovať podľa bodu 16.13 tejto výzvy.
16.15 Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú
spracovávané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
16.16 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných
prostriedkov odstúpiť od zmluvy. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať
režimu odkladnej účinnosti zmluvy, až do termínu získania finančných prostriedkov o čom
bude zhotoviteľ písomne oboznámený.
16.17 Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Toto verejné
obstarávanie podlieha kontrole postupu zadávania zákazky poskytovateľom NFP. V prípade
neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť daný postup zadávania zákazky bez udania iného dôvodu v
nadväznosti na doručenie oznámenia správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou
poskytovateľ NFP neschváli predmetné verejné obstarávanie.
16.18 V prípade zamietnutia žiadosti o získanie dotácie na predmet zákazky zo zdrojov
Environmentálneho fondu verejný obstarávateľ zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom
neuzavrie.
16.19 Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho
s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to
oprávnenými osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí
NFP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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17. Doplňujúce informácie:
Táto výzva na predkladanie ponúk je postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných
prác, pri ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá
(ktorá vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je zákazkou s nízkou hodnotou)
postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného obstarávania –
princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti
a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný
ako vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.

V Hanušovciach nad Topľou, dňa: 08.01.2020.

Schválil:

Vypracoval:

...........................................................
Ing. Anton Bernacký

........................................................
Ing. Jozef Kočiš

splnomocnená osoba pre VO

starosta obce

Prílohy:
Príloha č.1

Návrh na plnenie kritéria

Príloha č.2

Zadanie - Výkaz výmer

Príloha č.3

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Príloha č.4

Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č.5

Projektová dokumentácia
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