Obec Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany
-------------------------------------------------------------------------

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU NA PREDMET
Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne
(zadávanie zákazky 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)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Herľany
Sídlo:
Herľany 54, 044 46 Herľany
Krajina:
Slovenská republika
Štatutárny zástupca: Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
IČO:
00 324 183
DIČ:
2021 2359 75
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka a. s.
Číslo účtu:
12529542/0200
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Herľany 54, 044 46 Herľany
Telefón:
0902 838 279
E-mail:
obecherlany@netkosice.sk
Web:
www.herlany.ocu.sk
Stránka profilu VO: http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail
2. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou ktorej predmetom je uskutočnenie stavebných prác
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou postupuje verejný obstarávateľ 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“) a to formou doručenia „Výzvy na predloženie
cenovej ponuky“ (ďalej ako „výzva“) prostredníctvom emailovej komunikácie.
Zákazka nie je vyhradená pre registrované integračné pracoviská / chránené dielne
3. Názov zákazky:
Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne obce Herľany
Podrobný opis predmetu zákazky ako aj počet jednotiek konkrétnych požadovaných položiek je
obsahom výkazu- výmeru ako Príloha 2a predmetnej zákazky a tvorí neoddeliteľnú časť
dokumentácie verejného obstarávania.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany
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6. Rozdelenie zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nedelí na časti.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie cenovej ponuky na časť predmetu zákazy. Vyžaduje sa
predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky, definovaný v tejto výzve a súvisiacich
dokumentoch ktoré sú prílohami tejto výzvy.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45111291-4 Úprava terénu na stavenisku
45262300-4 Betonárske práce
45112320-4 Rekultivačné práce
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Množstvo a rozsah predmetu zákazky – v zmysle opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto výzvy
a v súvisiacich dokumentoch –výkaz – výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky bola verejným obstarávateľom určená v zmysle § 6 zákona o
verejnom obstarávaní vo výške : 10 355,54.- EUR bez DPH.
Cenová ponuka, ktorá bude obsahovať návrh ceny predmetu zákazky s hodnotou určenou bez DPH
vyššou ako je určená predpokladaná hodnota zákazky (PHZ 10 355,54.- EUR bez DPH), sa
považuje za inak neprijateľnú cenovú ponuku a nebude zaradená do vyhodnotenia cenových ponúk
a jej nezaradenie s dôvodmi nezaradenia oznámi verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorý danú cenovú
ponuku predložil
10. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky definovaným v bode
4 a v prílohách tejto výzvy s určenými technickými a funkčnými parametrami a návrh ceny bude
tvoriť súčet cien jednotlivých položiek predmetu zákazky uvedených v rámci opisu predmetu zákazky
a súvisiacich príloh tejto výzvy
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky podľa predloženého návrhu na plnenie
kritéria: „Cena za predmet zákazky celkom (vrátane DPH)“, pričom navrhovaná cena celkom musí
byť navrhnutá za celý predmet zákazky v zmysle opisu predmetu zákazky a príloh tejto výzvy.
Návrh ceny celkom za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním
predmetu zákazky a jeho riadnym plnením.
Návrh ceny – návrh na plnenie kritéria verejný obstarávateľ žiada predložiť v ponuke v štruktúre
a vo forme podľa prílohy č. 2 a č.2a nasledovne:
- názov položky, jednotková cena položky bez DPH, jednotková cena položky s DPH – cena za
určené množstvo a rozsah danej položky celkom bez DPH a cena za určené množstvo a rozsah
danej položky celkom s DPH,
- cena celkom za všetky položky dodania predmetu zákazky bez DPH a cena celkom za všetky
položky dodania predmetu zákazky s DPH (súčet cien všetkých položiek)
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Ak uchádzač nie je platcom DPH, ním navrhovaná cena celkom za predmet zákazky bude zahŕňať aj
čiastku DPH vo výške 0, hodnota zákazky cena celkom je konečná.
Na danú skutočnosť, že uchádzač nie je platcom DPH upozorní uchádzač uvedením tejto informácie
v ponuke v prílohe č. 2.
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak úspešný uchádzač, ktorý v cenovej ponuke uviedol,
že nie je platcom DPH a v priebehu postupu zadávania tejto zákazky alebo v priebehu plnenia
predmetu zákazky sa stane platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH.
Uchádzač uvedie navrhovanú jednotkovú cenu položiek a cenu celkom za všetky položky
v požadovanom rozsahu ako cenu celkom s DPH (v prípade neplatcu DPH ako cenu celkom – cenu
konečnú s DPH vo výške 0).
11. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do vyhodnotenia ponúk.
12. Trvanie zmluvy/objednávky alebo lehota pre ukončenie realizácie diela:
Víťazný uchádzač zrealizuje dodanie predmetu zákazky podľa potreby verejného obstarávateľa na
základe objednávky vystavenej v prospech úspešného uchádzača, vybraného na základe výsledkov
vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
Lehota na plnenie predmetu zákazky je stanovená do 40 pracovných dní po prevzatí staveniska
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
13.1Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva financií SR a rozpočtu
obce Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany
13.2Financovanie za plnenie predmetu zákazky sa uskutoční formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej faktúry po dodaní a prevzatí predmetu
zákazky v rozsahu uvedenom vo výzve na predkladanie cenových ponúk.
13.3Faktúra musí obsahovať minimálne okrem náležitostí podľa § 74 zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty aj:
a) číslo zmluvy/objednávky
b) deň odoslania a deň splatnosti
c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť
d) fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkom,
e) protokol o odovzdaní a prevzatí diela –predmetu zákazky, podpísaný zmluvnými stranami
pečiatku a podpis oprávnenej osoby
13.4Faktúra je splatná v lehote najneskôr do 30 dní od jej doručenia, pokiaľ bude mať
doručená faktúra náležitosti tohto dokladu.
13.5V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto výzve, verejný
obstarávateľ - objednávateľ je oprávnený ju vrátiť na doplnenie. V takom prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 30 dní začne plynúť
doručením opravenej faktúry verejnému obstarávateľovi - objednávateľovi.
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14. Podmienky účasti -§ 32 ods. 1 písm. e) a pím. f) zákona o verejnom obstarávaní :
Pre naplnenie § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.
14.1. Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní predložením :
14.1.1 dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
14.1.2 Čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
Požadované doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedené v bode 14.1.1 uchádzač
môže predbežne v cenovej ponuke nahradiť:
- predložením dokladu o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods 1 zákona
o verejnom obstarávaní),
alebo
- predložením čestného vyhlásenia, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
stanovené v bode 14.1 tejto výzvy
14.2

Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu/nevystaví objednávku na plnenie predmetu zákazky
ak budú u uchádzača existovať dôvody na vylúčenie podľa
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (vznik konfliktu záujmov, ktorý nie je
možné odstrániť inak).

14.3

Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvu/nevystaví objednávku na plnenie predmetu zákazky
ak uchádzač nebude zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa osobitného
predpisu, ak sa na neho osobitný predpis – zákon o registri partnerov verejného sektora
vzťahuje vo väzbe na finančný limit predmetu zákazky a ak je to relevantné.

15. Podmienky účasti – technická a odborná spôsobilosť - § 34 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní :
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač preukázal technickú a odbornú spôsobilosť podľa § 34
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
15.1 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej
a odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní predložením :
- zoznamu stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania- zverejnenia tejto výzvy prostredníctvom
emailovej komunikácie, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. (vzor
- Príloha č.3)
Požadovaná minimálna úroveň:
Zoznam stavebných prác musí obsahovať minimálne jednu zákazku s predmetom rovnakého alebo
podobného druhu ako je predmet zákazky v minimálnej hodnote 10 000.- € s DPH s uvedením ceny,
miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác a uvedením identifikácie objednávateľa).
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Ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ dokladom je referencia podľa §12
zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač uvedie v prílohe č.3 odkaz na link. k evidencie referencií,
ktoré sa vedia na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.
Ak objednávateľom bola iná osoba, referenciu potvrdí v danom zozname tento objednávateľ alebo
danú referenciu uchádzač priloží ako súčasť zoznamu stavebných prác.
15.2 Požadovaný doklad na preukázanie splnenia podmienky účasti uvedenej v bode
15.1 uchádzač môže predbežne v cenovej ponuke nahradiť:
- predložením čestného vyhlásenia, že spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa technickej
a odbornej spôsobilosti uvedenú v bode 15.1 tejto výzvy
16. Ak úspešný uchádzač nahradil doklady preukazujúce osobné postavenie a technickú a odbornú
spôsobilosť spôsobom uvedeným v bodoch 14.1 a 15.1, je povinný na základe výzvy na
poskytnutie súčinnosti vedúcej k uzatvoreniu zmluvy/vystaveniu objednávky doručenej v rámci
oznámenia o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk a oznámenia o prijatí cenovej ponuky pred
uzavretím zmluvy/vystavením objednávky predložiť doklady, ktoré boli nahradené spôsobom
uvedeným v bode 14.1 a 15.1
Ak úspešný uchádzač
neposkytne riadne súčinnosť, nepredloží požadované
doklady
a dokumenty, ktoré v cenovej ponuke nahradil spôsobom podľa bodu 14.1 a 15.1, v lehote určenej
na poskytnutie súčinnosti v doručenom oznámení výsledku tohto verejného obstarávania, verejný
obstarávateľ je oprávnený:
-vyzvať na súčinnosť na uzatvorenie zmluvy/vystavenie objednávky uchádzača umiestneného na
druhom mieste v poradí t. j., uchádzača s druhou najnižšou cenou celkom za predmet zákazky
alebo
-zrušiť daný postup zdávania zákazky s nízkou hodnotou

17. Obsah ponuky:
Cenová ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
17.1 Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy,
minimálne v rozsahu :
- obchodné meno/názov uchádzača,
- adresa sídla uchádzača,
- štatutárny orgán
- kontaktná osoba,
- telefón, fax, e-mail,
- IČO, DIČ, IČ DPH,
- bankové spojenie,
- kontaktná osoba s kontaktnými údajmi- tel. e-mail, fax,
Obsah identifikačných údajov musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať
za uchádzača alebo v jeho mene.
17.2 Vyplnený „Návrh na plnenie kritérií“ podľa prílohy č.2 tejto výzvy, ktorého súčasťou bude
ocenený výkaz - výmer - príloha 2a tejto výzvy a podľa pokynov určených na tvorbu ceny
uvedených v tejto výzve.
17.3 Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 14 a 15 tejto
Výzvy
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17.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov - príloha č.4 výzvy
Nepredloženie niektorého z dokumentov alebo dokladov uvedených v bode 17 zakladá
právo verejného obstarávateľa nezaradiť takúto ponuku do procesu vyhodnotenia
cenových ponúk.
18. Predloženie ponuky, forma predloženia ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuka doručené poštou sa predkladá v nepriehľadnom uzatvorenom obale –obálke.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné:
- obchodné meno a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve na predkladanie
- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
- označenie: „SÚŤAŽ – neotvárať“
označenie hesla súťaže: Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne

ponúk

19. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 11.04.2019 do 10.00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- zaslanie poštou - na adresu verejného obstarávateľa obec Herľany, Herľany 54, 044 46 Herľany
- osobné doručenie / do podateľne verejného obstarávateľa na adrese Herľany, Herľany 54, 044 46
Herľany
- elektronicky na e-mail frantisek.viktoriusvo@gmail.com
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk verejného obstarávania osobne, poštou/
inou doručovateľskou službou alebo elektronicky na e-mail uvedený v bode 1. tejto Výzvy
(rozhodujúci pre splnenie lehoty na doručenie ponuky je dátum a čas doručenia verejnému
obstarávateľovi ).
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti odosielateľovi neotvorená,
pokiaľ bude známy.
Pri osobnom doručení ponuky verejný obstarávateľ potvrdí prevzatie ponuky od uchádzača
s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky a to vydaním potvrdenia o doručení ponuky
alebo potvrdením o doručení ponuky na sprievodný list odosielateľa.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
20. Poskytovanie informácií a vysvetľovanie výzvy a príloh výzvy
20.1 Verejný obstarávateľ poskytne informácie a vysvetľovanie všetkých údajov uvedených vo
výzve na predkladania cenovej ponuky na základe žiadosti o vysvetlenie doručenej elektronicky
najneskôr do 08. 04. 2019 do 12:00 hod. na e-mailovú adresu: obecherlany@netkosice.sk
20.2 Za účelom upresnenia rozsahu predmetu zákazky, bude uchádzačom umožnená obhliadka
miesta určenia. Termín obhliadky je pevne a jednotne stanovený pre všetkých záujemcov
a uchádzačov, a to na dátum 05.04.2019, v čase o 8:30 hod.
20.3 V prípade záujmu o účasť na obhliadke, záujemca alebo uchádzač ohlási svoju účasť kontaktnej
osobe Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce časti,tel: 0902 838 279 , e-mailova adresa:
obecherlany@netkosice.sk
20.4 Ak po vykonanej obhliadke bude mať oslovený subjekt otázky týkajúce sa predmetu zákazky,
tieto budú zodpovedané len na základe ich doručenia v písomnej forme najneskôr do
08. 04. 2019 do 12:00 hod., pričom odpovede budú odoslané všetkým známym subjektom
s cieľom zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi.
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21.Vyhodnocovanie cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky
21.1Verejný obstarávateľ/alebo ním zriadená komisia na vyhodnotenie cenových ponúk,
bude vyhodnocovať cenové ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky, určených v tejto výzve.
21.2Ponuka uchádzača, ktorý nesplnil podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky určené v tejto výzve, nebude zaradená do vyhodnocovania cenových ponúk
na základe kritéria stanoveného na vyhodnotenie cenových ponúk.
21.3Verejný obstarávateľ uchádzačovi, ktorého cenová ponuka nebola zaradená do
vyhodnocovania cenových ponúk (pre nesplnenie stanovených podmienok účasti
a/alebo požiadaviek na predmet zákazky) podľa kritéria na vyhodnotenie cenových
ponúk, túto skutočnosť oznámi aj s uvedením dôvodov nezaradenia cenovej ponuky
do vyhodnocovania.
21.4Verejný obstarávateľ/komisia bude vyhodnocovať podľa stanoveného kritéria len
cenové ponuky uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky stanovené v tejto výzve.
21.5O vyhodnotení cenových ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky bude vyhotovená zápisnica .
22. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk- spôsob vyhodnocovania a jeho uplatnenie:
22.1Verejný obstarávateľ stanovil pre vyhodnotenie cenových ponúk jediné kritérium:
„Najnižšia cena celkom za predmet zákazky v eur s DPH“,
t.j. cena celkom za celý predmet zákazky v rozsahu opisu predmetu zákazky podľa
tejto výzvy a podľa prílohy č. 2a, vrátane DPH, všetko v súlade s § 44 ods. 3 písm.
c) zákona o verejnom obstarávaní.
22.1.1 Uchádzač návrh na plnenie kritériá „Najnižšia cena celkom za predmet
zákazky v eur s DPH“ predloží vo forme podľa prílohy č. 2 „Návrh na plnenie kritérií“
Neoddeliteľnou súčasťou návrhu na plnenie kritéria predloží uchádzač ocenený výkaz výmer, podľa prílohy č. 2a tejto výzvy. Ceny uvedené v Návrhu na plnenie kritérií podľa
prílohy č. 2a v pri oceňovaní výkazu výmer podľa prílohy č. 2 sa zaokruhľujú na dve
desatinné miesta.
22.1.2 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a musí byť stanovená v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto
výzve.
22.1.3 V prípade, ak cenovú ponuku predkladá uchádzač z iného členského štátu EÚ, predkladá
ju vrátane DPH v príslušnej výške 20%, pričom fakturácia zo strany uchádzača bude v
takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí verejný obstarávateľ v príslušnej výške v % do
štátneho rozpočtu na Slovensku.
22.1.4 Ak sa navrhovaná hodnota predložená v cenovej ponuke podľa prílohy č.2a výzvy
nebude zhodovať s predloženým „Návrhom na plnenie kritérií „predloženom podľa
prílohy č.2 výzvy, považuje verejný obstarávateľ za smerodajný návrh ceny príloha 2
a bude cenovú ponuku vyhodnocovať podľa návrhu ceny uvedenom v cenovej ponuke
podľa prílohy č.2 tejto výzvy.
22.2Verejný obstarávateľ/komisia bude vyhodnocovať cenove ponuky uchádzačov, ktorí
splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky
22.3Vyhodnocovanie cenových ponúk a určenie poradia uchádzačov, určenie úspešného
uchádzača/neúspešných uchádzačov
22.3.1 Úspešným uchádzačom s umiestnením na prvom mieste sa stane ten uchádzač, ktorý
ponúkne najnižšiu cenu celkom za predmet zákazky v eur s DPH.
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Uchádzači, ktorí v cenovej ponuke predložia vyššiu cenu celkom za predmet zákazky v eur
s DPH ako je najnižšia navrhovaná cena, sa umiestnia na druhom až x-tom poradí
vzostupne, v závislosti od počtu uchádzačov a výšky navrhovanej ceny celkom a budú
vyhodnotení ako neúspešní uchádzači a ich cenové ponuky nebudú prijaté.
22.3.2 V prípade, že sa viacerí uchádzači umiestnia na prvom mieste s rovnakou
cenou, úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v eur
s DPH za položku –Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne
22.3.3 O vyhodnotení cenových ponúk a určení poradia a úspešnosti bude vyhotovený zápis.
22.3.4 Po vyhodnotení cenových ponúk a po určení poradia a úspešnosti, výsledok verejný
obstarávateľ oznámi uchádzačom a úspešnému uchádzačovi oznámi prijatie jeho ponuky
a výzve ho na súčinnosť vedúcu k uzatvoreniu zmluvy/vystaveniu objednávky.
23. Vyhradenie práva pre verejného obstarávateľa v postupe zadávania zákazky
s nízkou hodnotou:
23.1Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
-zrušiť použitý postup zadávania zákazky v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie, bolo začaté,
-nevybrať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že cenové ponuky nebudú zodpovedať
podmienkam a požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky alebo budú inak
neprijateľné,
23.2Verejný obstarávateľ príjme cenovú ponuku uchádzača, ktorý bol vyhodnotený na
základe stanoveného kritéria na prvom mieste a ponúkol najnižšiu cenu celkom za
daný predmet zákazky, a ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky určené v tejto
výzve na predmet zákazky
23.3 Verejný obstarávateľ upozorňuje, že uzatvorí Zmluvu/ vystaví objednávku s úspešným
uchádzačom, ktorý bude mať v čase uzatvorenia zmluvy /vystavenia objednávky vykonaný
zápis v registri partnerov verejného sektora s aktualizovanou verifikáciou konečných
užívateľov výhod podľa zákona č. 315/2016 Z. z. a to v prípade ak to povaha a finančný limit
zadávanej zákazky vyžaduje.,
23.4Pridelenie finančných prostriedkov poskytovateľom dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom dotácie Ministerstva financií SR je zároveň podmienkou uzatvorenia Zmluvy
o dielo/vystavenie objednávky na požadovaný predmet zákazky.
24. Ďalšie informácie:
24.1Uchádzač predkladá cenovú ponuku – doklady a dokumenty spracované podľa
pokynov uvedených v tejto výzve a podľa vzorov - formulárov uvedených
v prílohách tejto výzvy. Verejný obstarávateľ prijme aj cenovú ponuku ak bude
obsahovať doklady a dokumenty podľa požiadaviek uvedených vo výzve a to aj keď
nebudú spracované a predložené podľa vzorov formulárov uvedených v prílohách
tejto výzvy.
24.2Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou , zabezpečovaného formou výzvy
na predkladanie cenových ponúk pre uchádzačov ktorí predložili cenové ponuky
nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na uzatvorenie
zmluvy /vystavenie objednávky na plnenie predmetu zákazky, oprávnenia spojené
s revíznymi postupmi podľa zákona o verejnom obstarávaní ani právo na úhradu
nákladov spojených s jej predložením.
Obec Herľany, dňa 03.04.2019
Ing. Slavomír Rusnák, starosta obce
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Neoddeliteľnú súčasť tejto Výzvy tvoria nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1
Príloha č. 2
Príloha č 2a
Príloha č. 3
Príloha č.3a
Príloha č. 4
Príloha č. 5
Príloha č. 6

Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky – formulár
Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - formulár
Podrobný aktualizovaný výkaz- výmer, - rozsah predmetu zákazky
Zoznam uskutočnených stavebných prác – formulár
Potvrdenie/referencia o uspokojivom vykonaní stavebnej práce a zhodnotení
uskutočnenej stavebnej práce – formulár
Súhlas so spracovaním osobných údajov- formulár
Čestné vyhlásenie – nahradenie dokladov § 32 ods. 1 písm. e), § 32 ods. 1 písm. f) a § 34
ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní – formulár
Čestné vyhlásenie - § 32 ods. 1 písm. f) – formulár
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Príloha č. 1
Identifikačné údaje uchádzača:
Identifikačné údaje uchádzača, predkladateľa cenovej ponuky
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán/osoba
oprávnená konať v mene
uchádzača:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Telefón/fax
e-mail

V..................................dňa:.....................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :..............................
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Príloha č.2

Návrh na plnenie kritéria
„Cena za predmet zákazky celkom“

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo, miesto podnikania:................................
IČO:...................................

Názov

Cena za položky
celkom v eur bez
DPH

Hodnota
DPH v eur

Cena za položky
celkom v eur s DPH

Cena za všetky položky
predmetu zákazky
(súčet všetkých ocenených
položiek )
* Ak oslovený subjekt je/nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť:
som platcom DPH / nie som platcom DPH - (nehodiace sa preškrtnúť)

V..................................dňa:.....................................

Podpis osoby oprávnenej konať v mene uchádzača :..............................

Príloha č.2a
Ako samostatná príloha

Výkaz - výmer
-doplní uchádzač
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Príloha č. 3
Zoznam uskutočnených stavebných prác
( ktorými preukazuje uchádzač svoju technická a odborná spôsobilosť)
Uchádzač
Obchodné meno/názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:

P.
č.

Odberateľ

Miesto uskutočnených
stavebných prác

Lehota
uskutočnených
stavebných prác

Cena
celkom
DPH

s

V........................................dňa ..........................................................
Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača

Príloha č. 3a
REFERENCIA
Spracuje a predkladá uchádzač, podľa požiadaviek na jej obsah ak objednávateľom nebol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ.
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Príloha č.4

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhlásenie uchádzača/člena skupiny dodávateľov
Názov, obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla, alebo miesta podnikania uchádzača:
IČO uchádzača:
/alternatíva – člen skupiny 1 . x , pre každého identifikačné údaje Názov, obchodné meno, Adresa sídla,
alebo miesta podnikania, IČO):
V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a
v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem/udeľujeme súhlas
verejnému obstarávateľovi a dotknutým orgánom podľa osobitných predpisov
so spracovávaním osobných údajov
uvedených v rámci verejného obstarávania
vyhláseného na predmet
zákazky Revitalizácia
a rekonštrukcia obecnej studne verejným obstarávateľom obcou Herľany na základe Výzvy na
predloženie cenovej ponuky ZsNH.
Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rámci
predmetného verejného obstarávania.
Týmto vyhlásením sa udeľuje súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetného verejného obstarávania vyhláseného na uvedený predmet zákazky.
Po skončení verejného obstarávania budú osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom
č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá vplyv na zákonnosť už
spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V......................... dňa...............
Uchádzač /člen skupiny dodávateľov :
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača/člena skupiny dodávateľov
- meno a priezvisko:
- funkcia:
Vyhlásenie musí byť podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných
záväzkových vzťahoch.
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Príloha č. 5
Čestné vyhlásenie
Uchádzač
Obchodné meno/názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
týmto v zmysle ZoVO a požiadavky uvedenej vo výzve na predkladanie cenovej ponuky na predmet
zákazky Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne v postupe zadávania zákazky 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 ktorú uskutočňuje obec Herľany
čestne vyhlasujem
že
1.spĺňam Podmienky účasti Osobné postavenie v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a pím. f) zákona o verejnom
obstarávaní :
-som oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
2.spĺňam Podmienky účasti v zmysle technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 ods. 1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní

V........................................dňa ..........................................................
Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača
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Príloha č. 6
Čestné prehlásenie

Uchádzač
Obchodné meno/názov:
Sídlo/miesto podnikania:
IČO:
týmto v zmysle ZoVO a požiadavky uvedenej vo výzve na predkladanie cenovej ponuky na predmet
zákazky Revitalizácia a rekonštrukcia obecnej studne v postupe zadávania zákazky 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 ktorú uskutočňuje obec Herľany
čestne vyhlasujem
že

nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V........................................dňa ..........................................................
Podpis oprávnenej osoby konať v mene uchádzača
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