Výzva na predloženie ponuky
Obec Čavoj, 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 aj „ZVO“) Vás žiada o
predloženie ponuky v procese zadávania zákazky podľa §117 ZVO na:
stavebné práce:
„Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Čavoj
Sídlo:
Obecný úrad Čavoj 86, 972 29 Čavoj
Zastúpený:
Ing. Ján Halaška - starosta obce
IČO:
00318035
DIČ:
2021211643
Tel.:
0911 574 874, obeccavoj@centrum.sk
E-mail:
obeccavoj@centrum.sk
Internetová stránka:
www.cavoj.sk
2. Osoba poverená verejným obstarávaním:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Mail:

Peter Ešek
0903 304 142
projekty@enegros.sk

3. Predmet obstarávania: „Rekonštrukcia kotolne na biomasu v ZŠ a MŠ obce Čavoj“
4. Opis zákazky:
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte ZŠ a MŠ v obci Čavoj, na parcele č. 104 v rozsahu
danom technickou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 3 súťažných podkladov.
Projekt rieši demontáž existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie
drevných peliet. Vykurovacia voda z tejto kotolne bude vedená do nového rozdeľovača, ktorý bude napojený na
existujúce vykurovacie okruhy.
Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle
zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
Ak sa v prílohe alebo na inom mieste vo výzve a jej prílohách uvádza odkaz na technické špecifikácie konkrétnych
stavebných materiálov, stavebných dielov alebo výrobkov, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s
ekvivalentným riešením, ktoré majú minimálne rovnaké alebo lepšie technické vlastnosti ako uvedené konkrétne
výrobky v súťažných podkladoch.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
6. CPV kód: 45232141-2 Vykurovacie práce
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 134.453,23 EUR bez DPH
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Miesto stavby: ZŠ a MŠ v obci Čavoj v zmysle Zmluvy o dielo, uzatvorenej
medzi verejným obstarávateľom a zhotoviteľom.
10. Termín dodania predmetu zákazky/ trvanie zmluvy: najneskôr do 90 dní odo dňa začatia stavebných prác.
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:

Nevzťahuje sa k danej zákazke.
12. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ,
Výzva: OPKZP-PO4-SC411-2017-36 - 36. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO
FINANČNÉHOPRÍSPEVKU zameraná na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie
a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív
13. Lehota na predloženie ponuky: 15.8.2018, do 10.00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom na adresu uvedenú v bode 2 tejto výzvy
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena v EUR s DPH za predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi
oznámi, že jeho ponuka uspela, ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.
17. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
17.1 Identifikačné údaje uchádzača :
obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
17.2 Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk a vyplnený výkaz výmer
Uchádzač vo svojej ponuke predloží vyplnený výkaz výmer a formulár „Návrh na plnenie kritéria“. Formulár „Návrh
na plnenie kritéria“ musí byť podpísaný osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.
V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za člena skupiny.
17.3 Podmienky účasti:
17.3.1 Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania
zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu
a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata
súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové
sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá daňové nedoplatky v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia, sociálneho práva alebo
pracovného práva podľa osobitných predpisov,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia verejného
obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať.
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa odseku 1
a) písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk,
b) písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako tri mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk,

c) písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk,
d) písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace ku dňu uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk,
e) písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f) písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a štát jeho sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej
republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym
orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely preukazovania splnenia podmienok účasti sa
rozumie
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá
alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
Uchádzač sa považuje za spĺňajúceho podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. b) a
c), ak zaplatil nedoplatky alebo mu bolo povolené nedoplatky platiť v splátkach.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia uvedených v odseku 1. písm. a) až f),
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
17.3.2 Uchádzač predloží Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Minimálna požadovaná úroveň:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázať uskutočnenie stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru
ako je predmet zákazky v hodnote bez DPH minimálne dosahujúcej predpokladanú hodnotu zákazky
( 148.842,51EUR bez DPH).
17.3.3 Uchádzač predloží údaje o odbornej kvalifikácii osôb, ktoré budú zodpovedné za realizáciu stavebných prác
a budú určené na plnenie zmluvy:
Minimálne jedna osoba vo funkcii stavbyvedúci stavby uchádzača musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:
- musí mať odbornú spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby, podľa zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo ekvivalentnú
odbornú spôsobilosť či odbornú kvalifikáciu, podľa právnych predpisov podľa právnych predpisov platných v mieste
sídla/adresy tejto osoby.
Dôkazové prostriedky:
- doklad o oprávnení vykonávať činnosť stavbyvedúceho pozemné stavby vydaný Slovenskou komorou stavebných
inžinierov (SKSI)originál alebo úradne osvedčená fotokópia, resp. doklad o ekvivalentnej odbornej spôsobilosti podľa
definície vyššie, rovnako originál alebo úradne osvedčená fotokópia .
17.3.4. Uchádzač predloží spoločne s ponukou katalógové technické listy zariadenia, z ktorých bude splnenie
požadovaných technických parametrov jednoznačne identifikovateľné, ako aj doklad o splnení maximálnych
prípustných emisných požiadaviek na vykurovací kotol podľa požadovanej špecifikácie vydaný oprávnenou
organizáciou resp. ekvivalentný doklad.
Požadovaná špecifikácia je daná v prílohe č. 5, ktorá je súčasťou tejto výzvy.

18. Uzavretie zmluvy
Pred uzavretím zmluvy je úspešný uchádzač povinný zložiť uhradením na bankový účet verejného obstarávateľa,
alebo odovzdaním bankovej záruky, zmluvnú zábezpeku vo výške 10.000,-EUR. Nezloženie zábezpeky v stanovenej
lehote bude verejný obstarávateľ považovať za porušenie povinnosti poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť pri uzavretí zmluvy podľa ust. § 56 ods.8 ZVO.
19. Vyhradenie práva:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je suma finančných
prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky. Následne bude použitý postup zadávania zákazky zrušený.
20. Dôvody na zrušenie súťaže
Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
•
•
•
•
•

Nebude predložená ani jedna ponuka
Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
Ak jeho zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie
Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie

21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Zmluvné podmienky sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto výzve.

V obci Čavoj , dňa 1.8.2018
....................................................

Prílohy:
Príloha č. 1: Zmluva o dielo - Návrh
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 3: Technická dokumentácia
Príloha č. 4: Výkaz výmer
Príloha č. 5 Požadovaná minimálna, resp. ekvivalentná technická špecifikácia vykurovacích kotlov
Príloha č. 6: Čestné vyhlásenie o subdodávkach

