Obec Babindol,
Babindol 140, 951 53 Babindol, IČO: 35626348

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Babindol, 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 s názvom: „Výstavba nového chodníka v obci Babindol“.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Babindol
Sídlo: Babindol 140, 951 53 Babindol
Štatutárny zástupca: Ing. Peter Ďurica – starosta obce
IČO: 35 626 348
DIČ: 2021047754
Tel.: 037/7883178
Mob.: 0905 230 652
E-mail: obec@babindol.sk
Internetová stránka: www.babindol.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., Vráble
Číslo účtu IBAN: SK17 5600 0000 0022 4741 8002
1. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Babindol, Obecný úrad, Babindol 140, 951 53
Babindol
2. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Peter Ďurica - starosta obce, 0905 230 652
3. Predmet obstarávania:

Predmetom obstarávania sú stavebné práce na realizáciu diela „Výstavba nového
chodníka v obci Babindol“.
CPV kód predmetu zákazky: 45000000-7 Stavebné práce
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Vzýhľadom na neexistenciu chodníka pozdĺž cesty III/05140 (cesta III. triedy) a značne vysokú
intenzitu dopravy vo všetkých smeroch sa obec rozhodla realizovať výstavbu nového chodníka- object
SO.01.01. Chodník sa bude budovať s ohľadom na miestne pomery a šírkové usporiadanie uličného
priestoru v existujúcej zeleni a zemnej priekope.. Pozdĺž vozovky sa osadí prídlažba so zvýšeným
obrubníkom, preto bude potrebné zrealizovať aj odvodnenie vozovky, ktoré bude riešené dažďovou

kanalizáciou v celkovej dĺžke 370m. Chodník sa vybuduje po pravej strane cesty, pozdĺž jestvujúcej
vozovky. Celková dĺžka chodníka bude 370,00 metrov, šírka bude v celom úseku rovnaká 1,5 metra.
Pozdĺžny sklon chodníka bude 3,5% - 7,5%, priečny sklon bude 2% smerom k vozovke.
Podrobný rozsah prác je popísaný v projektovej dokumentácii – rezy, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto
výzvy a výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v
rozsahu projektovej dokumentácie, ktorá je Prílohou č. 1 tejto výzvy.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky.
Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo
produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným
produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri
produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v
rovnakej alebo vyššej kvalite.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 90.602,84 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria
bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
7. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto stavby: Babindol, intravilán obce, p.č. 1107/1
Termín dodania predmetu zákazky: projekt je financovaný z Programu rozvoja vidieka SR
2014-2020, z opatrenia 7 a podopatrenia 7.2. Obec má uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. 071NR130086 na uvedený projekt/zákazku.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 3
mesiacov od dňa prevzatia staveniska.
Obhliadka miesta realizácie zákazky je možná. Informácie je možné získať a termín obhliadky
je možné dohodnúť s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta realizácie zákazky idú na ťarchu uchádzača.
9. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Súťažné podklady sú bez úhrady. Súťažné podklady sú súčasťou tejto výzvy na predloženie
ponuky a jej príloh. Sú k dispozícii na webovom sídle verejného obstarávateľa.
10. Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR 2014-2020.
11. Lehota na predloženie ponuky: 29.06.2018, 12:00
Pre posúdenie dodržania lehoty na predloženie ponuky je rozhodujúci termín doručenia
ponuky, nie jej odoslania. Pri osobnom doručení ponuky bude uchádzačovi vydané potvrdenie
o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky. Osobné doručenie
ponuky je možné počas pracovných dní (okrem utorka) v čase od 08.00 do 15.00. Ponuka
predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky sa vráti uchádzačovi neotvorená.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštovou zásielkou, kuriérom alebo osobne na vyššie uvedené
kontaktné miesto.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH – váha
kritéria je 100 %.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR), matematicky zaokrúhlená na dve
desatinné miesta.
Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií – podľa Prílohy č. 3 tejto výzvy –
podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, vrátane uvedenia
identifikačných údajov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu, splní

požiadavky na predmet zákazky, obsah ponuky a podmienky účasti. Ostatní uchádzači
budú neúspešní.
14. Podmienky účasti, obsah ponuky a pokyny na zostavenie ponuky:
15.1

Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:

15.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods.1 písm. e) ZVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny
dodávateľov jedným zo spôsobov nasledovne:
a)
predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZVO - doklad o oprávnení
dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu
zodpovedajúcu predmetu zákazky alebo
b)
zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať
službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu zodpovedajúcu predmetu zákazky. V
tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 15.1.1 písm. a)
15.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým
uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
15.1.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v
zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do
17.04.2016 zápisom v rozsahu zapísaných skutočností.
15.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZVO. V prípade,
že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho
ponuka hodnotená.
15.1.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov (stačí fotokópia) spolu s predložením ponuky.

15.2

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a
údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
pre DPH, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod., s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (podľa Prílohy č. 3
tejto výzvy). Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku podľa

požadovaného rozsahu. Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH, uvedie jednotkovú
cenu a uvedie, že nie je platiteľom DPH. Uchádzač, ktorý je platiteľom DPH uvedie
jednotkovú cenu bez DPH aj vrátane DPH. Uchádzačom navrhnutá cena musí byť
uvedená ako konečná, musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením zákazky.
c. Doklady/dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti
podľa bodu 15.1 tejto výzvy. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
d. Ocenený výkaz výmer (podľa Prílohy č. 2 tejto výzvy). Tento bude prílohou Zmluvy
o dielo uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
e. Návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 5 tejto výzvy), vrátane jej príloh, podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v ktorej vyplní
identifikačné údaje a ustanovenia týkajúce sa ceny.
f.

Čestné vyhlásenie (Príloha č. 4 tejto výzvy).

Elektronická podoba výzvy na predloženie ponuky, ako aj prílohy č. 1, 2, 3, 4 a 5 k výzve (súťažné
podklady) sa nachádzajú na adrese: http://www.babindol.sk/verejne-obstaravanie.html

UPOZORNENIE:
Vzhľadom na absenciu kompletnej projektovej dokumentácie v elektronockej forme, uchádzač si ju
môže vyzdvihnúť na adrese obstarávateľa, alebo mu bude na základe žiadosti zaslaná na uchádzačom
uvedenú adresu na náklady obstarávateľa.
Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ!“ a heslom súťaže: „Výstavba nového
chodníka v obci Babindol“.
Na obale ponuky bude viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky (názov, sídlo, adresa).
Doklady v ponuke musia byť predložené v origináli alebo ako úradne osvedčené kópie (s výnimkou
dokladov, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa bodu 15.1 tejto výzvy – stačí fotokópia), podpísané uchádzačom, alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača a doručené v lehote na predloženie ponuky vyššie uvedenú adresu.
Ponuky, doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom (slovenskom)
jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho
úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty
vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do
štátneho jazyka.
Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti ponuky podľa bodu 15 tejto výzvy, jeho ponuka nebude
hodnotená.
15. Otváranie ponúk: v zasadačke Oú Babindol, 29.06.2018, 14:00
16. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné a bude uskutočnené verejným obstarávateľom zriadenou
komisiou na vyhodnocovanie ponúk.

17. Lehota viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predloženie ponuky
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31.12.2018.
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Prípadné nejasnosti, týkajúce sa výzvy na predloženie ponuky a jej jednotlivých príloh
(súťažných podkladov), je možné konzultovať s kontaktnou osobou pre verejné obstarávanie
Ing. Peter Ďurica, tel. 0905 230 652, e-mail: obec@babindol.sk
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť
do uplynutia lehoty na predloženie ponuky. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je
možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača,
podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne
alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali. Informáciu o výsledku
vyhodnocovania ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom elektronicky.
S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo. Uzavretá zmluva nesmie byť v
rozpore so súťažnými podkladmi (Výzvou na predloženie ponuky a jej príloh) a s
ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Platobné podmienky sú uvedené v návrhu
Zmluvy o dielo, ktorá tvorí Prílohu č.5 tejto výzvy.
Splatnosť faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Úspešný uchádzač je kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP
povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s uskutočňovaním
stavebných prác a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené
osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky a ním poverené
osoby
b) Ministerstvo financií Slovenskej republiky a ním poverené osoby
c) Úrad vládneho auditu
d) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
e) Výbor pre vnútorný audit a vládny audit
f) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Útvar následnej finančnej kontroly
g) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
kontrolné orgány Európskej únie
h) Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a
nimi poverené osoby
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predloženie ponuky
sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú u verejného obstarávateľa ako súčasť dokumentácie
z verejného obstarávania.

Proces tohto verejného obstarávania, ktorý osobitne neupravujú tieto súťažné podklady
(Výzva na predloženie ponuky a jej prílohy) sa riadi príslušnými ustanoveniami ZVO.

20. Dátum zaslania výzvy na predloženie ponuky: 20.06.2018
21. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa: 20.06.2018

S pozdravom,
V Babindole, dňa 19.06.2018
..........................................................
Ing. Peter Ďurica
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Prílohy k výzve na predloženie ponuky:
Príloha č. 1 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 5 – Zmluva o dielo

