Obec Čirč
Obecný úrad Čirč 208, 065 42 Čirč
VÝZVA
na predkladanie ponúk
zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)
1. Verejný obstarávateľ Obec Čirč
Poštová adresa
Obecný úrad Čirč 208, 065 42 Čirč
PSČ
080 05
IČO
00329835
Kontaktná osoba
Michal Didik
tel. č.
052 428 51 61-3
e-mail
obeccirc@stonline.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.obeccirc.sk/
Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Tenderteam, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:Ing. Karol Fábry, konateľ, 0903 608 929
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona.
3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
4. Názov zákazky
Výstavba detského ihriska pre deti a mládež v obci Čirč
5. Predmet a Druh zákazky
Názov predmetu zákazky:
Poskytovateľ NFP:
Druh zákazky:
Typ zmluvy:

„Výstavba detského ihriska pre deti a mládež“
Úrad vlády SR, Podpora rozvoja športu na rok 2018
Stavebné práce
Zmluva o dielo

6. Hlavné miestododania
Obec Čirč
7. Výsledok verejného obstarávania
Zmluva o dielo
8. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – výstavba detského ihriska v obci.
Uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a výzvy, pričom
položky bez výmery- množstvo (m2, m3, ks, t,...) nebudú súčasťou ponuky. Obhliadku miesta
plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si 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.

Obec Čirč
Obecný úrad Čirč 208, 065 42 Čirč
9. Obhliadka miesta:
Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou
osobou: p. Gibartiová, tel. 0052 428 51 61-3
10. Hlavný predmet zákazky:
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
11. Predpokladaná hodnota zákazky v 7 570,83EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prijaťponuku, ktorej návrh na
plneniekritériabude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.
12. Termín plnenia
Termín splnenia predmetu zmluvy je najviac 6 mesiacov od prevzatia staveniska
13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Úradu vlády SR, Programu rozvoja
športu a vlastných zdrojov obce Čirč. Bude sa financovať formou bezhotovostného
platobného styku po ukončení resp. po odovzdaní a prevzatí dokončeného diela.
Obstarávateľ neposkytuje preddavok. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú
finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov
pre oprávnené aktivity určený v schválených dokumentoch.
14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade
úspešnosti uzavrie rámcová dohoda
Nevyžadujú sa.
15. Podmienky účasti
Osobné postavenie
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
poskytovať stavebné práce,ktoré zodpovedajú predmetu zákazkyalebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO,
a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebné práce,ktoré zodpovedajú
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad a túto
skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri hospodárskych subjektov.
16.1.4 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.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač musí byť
zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o
dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.
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Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.
Uchádzač musí predložiť prílohu č.1 tejto výzvy Návrh na plnenie kritérií a prílohu č.2
tejto výzvy Štruktúrovaný rozpočet podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.
17. Lehota na predkladanie ponúkv listinnej forme alebo elektronickej forme uplynie
dňom
Od 24.10. 2018 do 01. 11. 2018 do 11,00 hod.
18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuka predložená uchádzačom (je to požiadavka obstarávateľa) musí obsahovať:
Identifikačné údaje
Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk-Príloha č.1
Ocenený Výkaz výmer
Doklady podľa bodu 15 – podmienky účasti
Návrh Zmluvy o dielo bez jej príloh podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača
Ponuku v listinnej podobe s označením „Ponuka Detské ihrisko Čirč – Neotvárať“
uchádzač predloží na adresu uvedenú v bode 1. výzvy.
Ponuku v elektronickej podobe na emailovú adresu: fabry@tenderteam.sk s rovnakým
označením a označením hesla súťaže v predmete mailu. Elektronická ponuka musí byť
predložená vo formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou
jej obsahu.

19. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku
20. Ďalšie informácie
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami,resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaníuvedených vo
výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutýchverejným obstarávateľom
v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba vštátnom (slovenskom) jazyku.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.
Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky /
tovary – nie je prípustné dodať tovaru 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
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uvedenia do prevádzky a to najmä: záručné listy, certifikáty a atesty, správy o odborných
skúškach a prehliadkach, doklad o uložení odpadu na skládku, resp. zhodnotení odpadu, stavebný
denník. Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom bude podliehať režimu odkladnej účinnosti
zmluvy, až do termínu získania finančných prostriedkov o čom bude zhotoviteľ písomne
oboznámený. Predmet zákazky bude realizovaný len v prípade získania nenávratného finančného
príspevku z Úradu vlády SR, z účelových nenormatívnych finančných prostriedkov štátneho
rozpočtu SR. Verejný obstarávateľ v prípade zamietnutia žiadosti o dotáciu Zmluvu o dielo s
úspešným uchádzačom neuzavrie.

21. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
22. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
23. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
24.10.2018
24. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
24.10.2018
Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Štruktúrovaný rozpočet - VV
Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

