Obec Badín
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obnova lipového stromoradia v cintoríne
.........................................................................................................................................
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: OBEC BADÍN
Sídlo: Sládkovičova 4, 976 32 Badín
IČO: 00313262
DIČ: 2021115756
Telefón: 048/418 20 92
e-mail: badin@obecbadin.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Pavol Hric, starosta obce
Telefón: 0915 355 545
e-mail: starosta@obecbadin.sk
Zodpovedná osoba za proces verejného obstarávania : Alexander Rumanovský
Tel: +421 905 291 561
e-mail : rumanovskybb@gmail.com
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Cintorín v obci Badín v zmysle prílohy č. 1.
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Verejný obstarávateľ požaduje realizovať stabilitu vybraných drevín rastúcich na cintoríne v obci Badín v zmysle
prílohy č. 1 tejto výzvy.
Obhliadka predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby sa zúčastnili obhliadky miesta dodania predmetu zákazy a
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Termín obhliadky je potrebné dohodnúť s kontaktnou osobou minimálne 1 deň vopred.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
6. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

7. Lehota na dokončenie predmetu zákazky:
Do 31.3.2018.
8. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.
9. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 13.3.2018 do 12.00 hod. osobne, alebo poštou na adresu sídla
uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
Označenie : „ Súťaž – neotvárať“
Heslo : „Obnova lipového stromoradia_cintorín Badín“
10. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je
uchádzač platiteľom DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke
uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
11. Návrh zmluvy
Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača predloženie návrhu Zmluvy o dielo, ktorý
bude v súlade s podmienkami verejného obstarávateľa uvedené v tejto Výzve.
Verejný obstarávateľ neuzavrie a nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z., alebo ktorých subdodávatelia
alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v
registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z..
12. Podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie SAŽP, program Obnovy
dediny. Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok.
13. Obsah ponuky :
a) identifikačné údaje uchádzač
b) doklady v zmysle bodu 15. tejto výzvy
c) návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2) vrátane prílohy č. 3 tejto Výzvy, podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov
Ak uchádzač nepredloží všetky doklady a dokumenty podľa bodu 15. tejto výzvy, bude jeho ponuka z
procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.
14. Požadované doklady:
14.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov jedným zo spôsobov,
a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať tovar,
poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky
alebo
b) informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a
z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktorá zodpovedajú
predmetu zákazky.

14.2.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.
14.3.Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
14.4.Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených
dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie (v listinnej podobe) spolu s predložením
ponuky.
14.5.Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 15.1 výzvy na predkladanie ponúk, bude jeho ponuka z
procesu verejného obstarávania vylúčená a nebude zaradená do hodnotenia.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky v EUR
vrátane DPH.
2. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané pridelením jej príslušného poradia podľa posudzovaných údajov
uvedených v jednotlivých ponukách, týkajúcich sa ceny za dodanie predmetu zákazky.
3. Poradie uchádzačov sa určí porovnaním výšky navrhnutých ponukových cien za dodanie predmetu
zákazky podľa bodu 2 tejto časti súťažných podkladov, vyjadrených v EUR vrátane DPH, uvedených
v jednotlivých ponukách uchádzačov. Úspešný bude ten uchádzač, ktorý navrhol za dodanie predmetu
obstarávania najnižšiu cenu.
15. Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na zhotovenie diela v
prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu ponuku z
predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky.
V prípade, že vo Výzve a jej prílohách sa nachádza výrobok, alebo materiál konkrétneho výrobcu (sú
uvedené obchodné názvy alebo druhy tovarov), alebo dodávateľa, sú uvedené ako príklady a môžu byť v
zmysle zákona o VO nahradené ekvivalentnými výrobkami alebo materiálmi s rovnakými technickými
parametrami, pri zachovaní, alebo zvýšení technickej kvality.
V Badíne, dňa 6.3.2018

Alexander Rumanovský
zodpovedný za proces VO

Príloha č.2

Predmet zákazky: Statická stabilita vybraných drevín rastúcich na cintoríne v obci Badín

VYHLÁSENIE
na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk
Obchodné meno uchádzača:
Adresa a sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO :
telefón :

DIČ :

IČ DPH :
e-mail :

Celková cena za celý predmet zákazky s DPH : ....................... EUR

Čestne vyhlasujeme, že






všetky údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné;
súhlasíme s podmienkami určenými verejným obstarávateľom;
nebudeme obmedzovať verejného obstarávateľa svojimi podmienkami, uvedenými v ponuke;
predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky členom skupiny dodávateľov,
ktorá predkladá ponuku na danú zákazku;
súhlasíme s tým, že verejný obstarávateľ si môže overovať platnosť predložených dokladov a údaje v
nich;

Súčasťou Vyhlásenia musí byť príloha č. 3 Výzvy na predloženie ponuky-položkový rozpočet
Dátum:
Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

Pečiatka:

