Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
Verejný obstarávateľ : OBEC Uhorská Ves
Stavba : Šatne pre športovcov z kontajnerovej zostavy

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku,
ktorá v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona
je definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru, ktorej postup zabezpečenia je
definovaný v § 117 Zákona
Č. j. : OcÚUV 67/2018

1.

V Uhorskej Vsi 17.04.2018

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa : Obec Uhorská Ves
Sídlo :
Obecný úrad Uhorská Ves, ul. Stará 53, 032 03 Liptovský Ján
Zastúpená :
Vladimír Multáň, starosta obce
IČO :
00 315 818
DIČ :
202 058 16 84
Bankové spojenie :
VÚB a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN:
SK2902000000000025128342
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami :
Adresa : Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón : 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail : dana.kicinova@gmail.com

2. Druh zákazky : zákazka na dodanie tovaru. Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným
plnením. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.
CPV kód : 34 221 000 – 2
Kategória : špeciálne mobilné kontajnery
Rozsah predmetu zákazky je určený súťažnými podkladmi.
3. Predmet zákazky s nízkou hodnotou : Šatne pre športovcov z kontajnerov
4. Miesto stavby : intravilán obce Uhorská Ves, na časti pozemkov parcelné číslo KNC 507/2 v k. ú.
Uhorská Ves.
5. Komplexnosť dodávky :
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia a bez variantných
riešení. Predmetom zákazky je dodávka kontajnerových šatní v súlade s vybavením podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa vrátane dopravy na miesto uloženia.
Predpokladaná cena zákazky : cena bez DPH je určená v rozsahu 18 990,-€ až 26 390,-€.
6. Obhliadka miesta : v prípade dodania predmetu zákazky obhliadku miesta stavby verejný
obstarávateľ neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky,
aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
spracovania ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre
záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou
starosta obce p. Vladimír Multáň, tel. kontakt : 0918 840 206.
7. Opis predmetu zákazky :
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Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe : „Šatne pre športovcov
z kontajnerovej zostavy“.
Predmetom dodávky kontajnerovej zostavy nie sú stavebné práce :
- Prípojky na siete pre napojenie kontajnerov (vodovod, kanalizácia a elektrina)
- Uzemnenie bleskozvodu
- Základové konštrukcie pre osadenie kontajnerov, vrátane úpravy prístupu ku kontajnerom
- Dodávka vykurovacích telies v počte 4 ks
- Práca žeriavu pri vykládke kontajnerov v obci Uhorská Ves na mieste osadenia
Cieľom projektu je vybudovanie objektu šatní a sociálnych zariadení v areáli športoviska v obci
Uhorská Ves. Samotná stavba je navrhnutá z troch typových obytných kontajnerov .
Rám kontajnera je tvorený samonosnou oceľovou konštrukciou, z dutých a valcovaných profilov, je
zvarený z valcovanej uhlíkovej ocele, určený na dvojnásobnú až päťnásobnú stohovateľnosť.
Základný náter rámu je prevedený antikoróznou farbou.
Technické parametre sú určené pre minimálne prevedenie kontajnerov zostavy.
Skladba obvodových stien : Obvodová stena je navrhnutá z profilovaného pozinkovaného
plechu hr. 0,55mm, lakovaného v RAL 7005 farbe, hĺbka trapézovej vlny 10mm. Stenová
konštrukcia bude tepelne izolovaná minerálnou vatou hr. 60mm, obsahuje parozábranu a
odvetranie obvodovej steny.
Skladba podlahy : Slepá podlaha je z pozinkovaného trapézového plechu hr.0,55mm, s tepelnou
izoláciou hr. 60mm a parozábranou. Podlahová doska bude tvorená z 22mm hrubej drevotriesky
a v sanitárnych priestoroch je tvorená cetrisom hr. 22mm. Podlahovina v šatniach bude z 1,5mm
hrubej PVC podlahovej krytiny a v sanitárnych priestoroch je podlahová krytina navrhnutá z
keramickej dlažby rozmer 300x300x9mm so soklíkom. Spoje medzi podlahou a stenami sú
obložené tvrdenými podlahovými lištami cca 60mm vysokými. Povolené zaťaženie podlahy bude
2500 N/m2 .
Skladba strechy : Skladbu strechy bude tvoriť 0,8mm hrubý trapézový pozinkovaný plech, hĺbka
trap. vlny je 40mm s izoláciou hr. 60mm a s parozábranou. Povolené zaťaženie strechy je 1250
N/m2. Musí byť zabezpečené odvodnenie strechy a bleskozvod pre uzemňovacie pripojenie.
Vnútorné obloženie : Vnútornú stropnú konštrukciu aj vnútorné steny bude tvoriť obojstranne
laminovaná drevotrieska, umývateľná, bez formaldehydov, bielej/svetlý dub/ farby. Všetky spoje,
vrátane rohových, sú opatrené špeciálnymi plastovými lištami.
Výplne otvorov vo fasáde sú navrhnuté plastové okná, bielej farby. Dvere vstupné vonkajšie budú
plechové, lakované s kovaním a cylindrickou vložkou.

Vykurovanie je navrhnuté lokálne elektrickými telesami a dodávateľ stavby zabezpečí el. zásuvku
na ich pripojenie. Vykurovacie telesá zabezpečuje verejný obstarávateľ.
Ohrev teplej vody bude zabezpečený elektrickým bojlerom o objeme 200l vykurovacej vody,
umiestnenom v sanitárnej časti.
Požiadavky na vybavenie sanitárnej časti : 2ks umývadlo, 4 ks sprchovací box, 2 ks WC.
Požiadavka na el. vybavenie pre jeden kontajner:
2x380V - vstup, výstup, 2x osvetlenie 1x36W, 3x220V zásuvka, rozvádzač s ističmi v sanitárnom kontajnery
bude svietidlo aj v miestnosti WC

V prílohe súťažných podkladov je jednoduchý výkres – pôdorys kontajnerovej zostavy, navrhnutý
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
Úspešný dodávateľ stavebných prác predloží pri podpise zmluvy výkresy na základovú
konštrukciu (dosku, pätky a pod.), ktorú má vybudovať verejný obstarávateľ na svoje náklady pre
účely osadenia kontajnerovej zostavy vrátane zakreslenia prestupov pre napojenie na prívody
elektriny, vody a kanalizácie.
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8. Zdroj finančných prostriedkov : stavba bude financovaná z programu „Podpora rekonštrukcie
a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2.etapa“ od SFZ a z vlastných finančných prostriedkov z
rozpočtu obce.
9.

Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky :
Dĺžka doby realizácie stavby celkom : je do 55 kalendárnych dní
Začatie realizácie stavby : ihneď po nadobudnutí účinnosti zmluvy o dielo
Ukončenie stavby najneskôr : do 28.6.2018

10. Podmienky získania a poskytovania súťažných podkladov :
Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie, môžete získať na adrese :
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910 955 456, email :
dana.kicinova@gmail.com. Záujemca doručí žiadosť emailom, poštou, resp. osobne.
Súťažné podklady budú zároveň zverejnené na web stránke obce Uhorská Ves.
11. Oprávnení uchádzači – podmienky účasti :
Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie z vlastných
skúseností, že sú držiteľmi oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku. Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku sa musia preukázať, že sú držiteľmi
požadovaného oprávnenia.
12. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom
v termíne do : 26.04.2018 o 13:00 hod. miestneho času.
Adresa doručenia : Obec Uhorská Ves, Obecný úrad Uhorská Ves, ul. Stará 53, 032 03 Liptovský
Ján
Označenie obálky ponuky :
- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie : „Prieskum trhu – Neotvárať“
- Označenie heslom : „Šatne“
13. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať :
a.) Návrh ceny podľa vzoru prílohy č.1., t.j. cena musí byť uvedená bez DPH, DPH 20% a
s DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V návrhu ceny uvedie
uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, návrh ceny musí byť podpísaný uchádzačom.
b.) Rozpočet – podpísaný uchádzačom – na cenovú ponuku kontajnerovej zostavy
c.) Zjednodušenú technickú dokumentáciu kontajnerovej zostavy v min. rozsahu pôdorys a rez
d.) Fotokópiu dokladu na oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu
14 . Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk :
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa 26.04.2018 na adrese
Obecného úradu v Uhorskej Vsi.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia :
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena.
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Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili požiadavky na obsah ponuky v súlade
s bodom 11/ tejto výzvy.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria : Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené
prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej
ceny (druhé poradie – 2 body, atď.) a budú kvalifikované ako neúspešné.
16. Podmienky verejného obstarávateľa :
- Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na
obhliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi
a bez ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa
v zmysle súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú.
Zostávajú ako súčasť dokumentácie súťaže – prieskumu.
- V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo v iných dokumentoch
uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky
v rovnakej alebo vyššej kvalite, nesmie top mať vplyv na zhoršenie požadovaných technických
parametrov výrobkov resp. materiálov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia
oproti projektovej dokumentácii. Konečné posúdenie rovnocennosti ekvivalentného návrhu je
výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa (prihliada sa na funkcionalitu, prevádzkovú
výdrž, spokojnosť, požadované výkonnostné alebo funkčné požiadavky).
- Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný
názov materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude
mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou,
prípadne výrobkom, ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ .
- Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky
/tovary – nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a
technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v
súlade so zákonom o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Uchádzač je povinný predložiť najneskôr pri odovzdaní diela objednávateľovi doklady
a dokumenty potrebné ku kolaudácii diela a jeho uvedenia do prevádzky a to najmä : záručné
listy, certifikáty a atesty, správy o odborných skúškach a prehliadkach,
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
(prieskum) vyhlásená a nebolo možné ich predvídať alebo ak bude predložená iba jedna
ponuka
- Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
- Po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom elektronicky - emailom odoslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia na kontaktný email
17. Zmluvný vzťah - informácie o zmluve o dielo:
- Verejný obstarávateľ odošle návrh zmluvy o dielo iba úspešnému uchádzačovi na
pripomienkovanie a starosta obce telefonicky dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s
podpisom zmluvy.
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v platnom znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného
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-

-

-

-

uchádzača. Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode
informácií povinný zverejniť uzavretú zmluvu o dielo. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy
doloží originál dokladu na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.
Stavebný dohľad nad stavbou bude vykonávať za objednávateľa stavebný dozor
Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 20dní. Cena za dodanie
predmetu zákazky bude uhradená na základe jednej faktúry.
Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá starostom obce a dátum
prevzatia bude potvrdený jeho podpisom. Prílohou faktúr musí byť súpis fakturovaných prác
Objednávateľ skontroluje údaje, uvedené vo faktúre do 5 pracovných dní a v prípade zistených
rozdielov môže objednávateľ faktúru vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle
objednávateľ faktúra k prepracovaniu považuje sa za schválenú.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zisťovací protokol potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a súpis
vykonaných prác. V prípade, že faktúra nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti až do
doručenia opravenej faktúry.
Verejný obstarávateľ požaduje v zmluve o dielo, aby úspešný uchádzač sa zaviazal strpieť
výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky, kedykoľvek počas
platnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného príspevku, a to oprávnenými osobami a taktiež
poskytnúť potrebnú súčinnosť.

16. Lehota viazanosti ponuky je stanovená do 30.09.2018.
Schválil : Vladimír Multáň, starosta obce

.....................................................

Vypracoval : Dana Kičinová

.....................................................

Súťažné podklady tvorí :
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
c.) Príloha č. 2 – Zjednodušený návrh – pôdorys kontajnerovej zostavy a situácia
Predpoklad – harmonogram VO :
a.) Verejné obstarávanie : 04/2018
b.) Zverejnenie na web stránke obce : 17.04.2018
c.) Odoslanie výzvy min. trom potenciálnym uchádzačom : 17.04.2018
d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenia výzvy do termínu 26.04.2018
e.) Predloženie ponuky : do 26.04.2018 do 13:00 hod.
f.) Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk neverejné – predpoklad : 26.04.2018
g.) Elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom - predpoklad: do 27.04.2018
h.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : do 02.05..2018
i.) Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise, zmluva je účinná deň po zverejnení na web
stránke obce.
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