OBEC NOVÁ BAŠTA
Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta, IČO: 00 318 931
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
postupom pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) v znení
neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Sídlo:
Krajina:
Zastúpená:
IČO:
Telefón:
e-mail:
web:

Obec Nová Bašta
Nová Bašta 54, 980 34 Nová Bašta
Slovenská republika
Richard Molnár, starosta obce
00318931
047/5691111; 0915 497723
nova.basta@gmail.com
www.obecnovabasta.sk

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

2. Opis
2.1. Druh zákazky:
Civilná zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných pác, ktorá nie je bežne
dostupná na trhu, postupom zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“).
2.2. Predmet zákazky:
„Oprava miestnych komunikácií v obci Nová Baštaé“
2.3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je oprava miestnych komunikácií v intraviláne obce Nová Bašta, ktoré
sú užívaním značne znehodnotené. Ide o opravu miestnych komunikácií asfaltovaním (postrek
spojovací z cestnej asfaltovej emulzie; betón asfaltový z AC 11 O, hr. 50 mm) v celej dĺžke
komunikácie podľa výkazu – výmer v nasledovnom rozsahu:
Ul. Nová
537,50 m2
Námestie
405,00 m2
Ul. (bez názvu)
436,00 m2
Cesta k cintorínu
878,40 m2
Spolu:
2 235,9 m2
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V rámci opravy miestnych komunikácií budú vykonané nasledovné stavebné práce: čistenie
komunikácie zametaním; rezanie asfaltového krytu hr. 50 mm; úprava pláne zhutnením;
odstránenie liateho asfaltu;
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác, aby si
sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
2.4. Číselný kód pre spoločný slovník obstarávania CPV:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
45233226-9 stavebné práce na stavbe príjazdových ciest
45233160-8 spevnené plochy
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
45000000-7 stavebné práce
45100000-8 príprava staveniska
45233228-3 stavebné práce na zošľachťovaní povrchu
45233223-8 obnova povrchu v vozoviek
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Neumožňuje sa. Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
2.6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa.
2.7. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
 ako cena celkom bez DPH
 výška a sadzba DPH a
 cena celkom vrátane DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
- Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou s vykonáva zákona
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude
stanovená v mene: EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklad súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné, a iné) v zmysle tejto výzvy.
- Cena za predmet zákazky musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky,
z opisu predmetu zákazky, ocenenia všetkých položiek výkazu-výmer v príslušnom členení
2.8. Predpokladaná hodnota zákazky:
V rozsahu finančného limitu stanoveného pre zákazku s nízkou hodnotou:
30 000,- € bez DPH
2.9. Miesto zhotovenia predmetu zákazky: v intraviláne obce Nová Baštam ulica Nová;
Námestie; ulica (bez názvu); cesta k cintorínu.
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3. Administratívne informácie
3.1. Lehota na predkladanie ponúk
 Lehota na predkladanie ponúk je do 08.07.2021, do 15.30 hod.
 V prípade doručenia poštou, musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote na adresu:
Obec Nová Bašta, Nová Bašta 54, 980 31 Nová Bšta. Dátum poštovej pečiatky nie je
rozhodujúci.
3.2. Spôsob predkladania ponúk:
 Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné ponuky odvolať. Ponuky po
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je
zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná po uplynutí na
predkladanie ponúk.
 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR
 Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – Neotvárať“ , heslom
obstarávania: „Oprava miestnych komunikácií“ ako aj obchodným menom a sídlom
obstarávateľa a uchádzača.
3.3. Obsah ponuky:
- cenová ponuka
- návrh ceny bez DPH a vrátane DPH
- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 4.1. tejto výzvy
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.

4. Podmienky
4.1. Podmienky účasti
1. Osobné postavenie:
1.1. Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní: je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu


doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky – (aktuálny výpis
z obchodného resp. živnostenského registra alebo výpis zo zoznamu hospodárskych
subjektov) – fotokópia

1.2. Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní: nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu


doloženým čestným vyhlásením

Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. a) až f) zákona o verejnom obstarávaní zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
2. Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Uchádzač preukáže, že spĺňa § 34 ods.1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní: údajmi
o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy.


doloženým dokladom o odbornej spôsobilosti v obore obstarávania v zmysle zákona
č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
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inžinieroch v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov: na
výkon činnosti stavbyvedúci v zodpovedajúcom rozsahu k predmetu zákazky
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity osoby, ktorej
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými
a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť.
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia;
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
4.2. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky - v eur s DPH
4.3. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
4.3.1. Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona
č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov. Zmluva o dielo bude
uzatvorená s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za uskutočnenie stavebných prác.
Víťazný uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za uskutočnenie stavebných prác bude
vyzvaný verejným obstarávateľom na predloženie zmluvy o dielo, ktorá bude obsahovať
kvalitatívne, kvantitatívne a technické podmienky dodania predmetu obstarávania, termín ako
aj sankcie za porušenie zmluvných podmienok dodávateľom predmetu zákazky.
Prípadná zmena zmluvy počas jej trvania sa môže uskutočniť iba v súlade s ustanovením § 18
zákona o verejnom obstarávaní.
4.3.2. Trvanie zmluvy: do 31.08.2021
4.3.3. Platobné podmienky:
Predmet zákazky sa bude financovať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov. Úhrada sa uskutoční v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.

5. Doplňujúce informácie týkajúce sa zákazky
5.1. Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu
verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk
5.2. Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Po vyhodnotení cenových ponúk budú
uchádzači písomne informovaní o výsledku verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ
oznámi úspešnému uchádzačovu v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že
jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
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5.3. Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok:
 Splnil všetky podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela.
 Verejný obstarávateľ s víťazným uchádzačom uzavrie zmluvu za podmienky, že
uchádzač je zapísaný do registra partnerov verejného sektora.
 Partnerom verejného sektora je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá prijíma od
štátu, samosprávy a iných subjektov verejného sektora peňažné plnenie alebo majetok
nad zákonom určený limit. Určený limit je 100 000 eur ročne vrátane DPH alebo
250 000 eur vrátane DPH v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce plnenie.
 Verejný obstarávateľ povinnosť zápisu víťazného uchádzača pred podpisom zmluvy
o dielo si overí na stránke https://rpvs.gov.sk/rpvs/
 Víťazný uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za uskutočnenie stavebných prác
bude vyzvaný verejným obstarávateľom na predloženie zmluvy o dielo.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní.
5.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade, ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka;
5.5. Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Jedná sa o verejné obstarávanie pre výber zhotoviteľa na uskutočnenie stavebných prác,
zákazky, ktorá nie je bežne dostupná na trhu v rámci zadania zákazky postupom v súlade s §
117 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak,
aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
V Novej Bašte, dňa 28.06.2021

..................................................................
Richard M o l n á r
Starosta obce

