Obec Ráztočno
Morovnianska 464/1
972 31 Ráztočno

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou realizovaná v súlade s §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a príručky k procesu verejného obstarávania, operačného
programu Kvalita životného prostredia pre oblasť podpory: Prioritná os 4, verzie 4.1 z 21.
decembra 2018
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Ráztočno
Sídlo:
Morovnianska 464/1, 972 31 Ráztočno
IČO:
00318469
Kontaktná osoba:
Ivan Škrteľ – starosta obce
Telefón:
0905 627 784
e-mail:
obecraztocno@stonline.sk

2.

Druh zákazky:
Služba

3.

Predmet zákazky:
Realizačná projektová dokumentácia a dokumentácia skutkového vyhotovenia stavby k
projektu s názvom: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Ráztočno
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
a dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby k projektu s názvom: Zníženie
energetickej náročnosti obecného úradu v obci Ráztočno v rámci žiadosti o nenávratný
finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.3.1.
Projekt rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v obci Ráztočno.
Hlavná aktivita „Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu“ pozostáva z
nasledovných subaktivít:
1 - rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu:
• zateplenie stropu nad exteriérom
• zateplenie stien objektu
• zateplenie terasy objektu
• zateplenie strechy v záklope
• výmena otvorových konštrukcií
2 - rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
- Rekonštrukcia rozvodov
- Výmena vykurovacích telies
- Hydraulické vyváženie
- Osadenie termostatických ventilov s termoregulačnými hlavicami
- Automatickú reguláciu vykurovania s nočným a víkendovým útlmom

3 - rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody
- rekonštrukcia bude riešená elektrickými prietokovými ohrievačmi a elektrickým bojlerom
4 - rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia
- výmena kompletnej elektroinštalácie
- inovácia pôvodných svietidiel za nové
- doplnenie počtu svietidiel aby boli splnené požiadavky v zmysle STN EN 12 464-1
4.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
20 166,66 € bez DPH, t. j. 24 200,00 € vrátane DPH.

6.

Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku v rámci
operačného programu Kvalita životného prostredia kód výzvy: OPKZP-PO4-SC4312017-19, Prioritná os 4, Špecifický cieľ 4.3.1. a z vlastných finančných prostriedkov obce.
Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.

7.

Výsledok verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka.

8.

Trvanie zmluvy a lehoty dodania:
Lehota vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie a dokumentácie skutkového
vyhotovenia stavby bude platná do riadneho ukončenia stavebnej práce. Platnosť zmluvy
uplynie dňom predloženia dokumentácie skutkového vyhotovenia stavby a riadnej úhrady
faktúry.
- Víťazný uchádzač je povinný predložiť realizačnú projektovú dokumentácie do 30 dní
odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo.
- Víťazný uchádzač je povinný predložiť dokumentáciu skutkového vyhotovenia stavby do
30 dní odo dňa ukončenia stavebného diela.

9.

Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

10. Podmienky účasti:
10.1Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom
obstarávaní nasledovne:
- § 32 ods. 1 písm. e)
je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- doloženým aktuálne platným dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorý
zodpovedá predmetu zákazky.

10.2 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona
o verejnom obstarávaní nasledovne:
- zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov;
dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ
podľa tohto zákona.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Uchádzač predloží zoznam vypracovaných projektových dokumentácií rovnakého alebo
obdobného charakteru (pozemné stavby) ako je predmet zákazky, uskutočnených za
predchádzajúce tri roky, doplnený minimálne jedným potvrdením (referenciou) o
uspokojivom vypracovaní projektovej dokumentácie s minimálnym plnením v celkovej
výške 20 100,00 EUR bez DPH. Zoznamy musia obsahovať minimálne tieto údaje:
- názov alebo obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla,
- predmet zmluvy,
- zmluvnú cenu za dodávku predmetu zákazky bez DPH,
- lehotu vypracovania projektovej dokumentácie,
- miesto dodania projektovej dokumentácie,
- kontakt na odberateľa, potrebný pre overenie si uvedených informácií (meno
zodpovednej osoby, jej funkcia a telefonický kontakt).
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky podľa § 38
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní:
Zoznam úspešne vypracovaných projektových dokumentácií má garantovať odborné a
kvalitné plnenie zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na
predpokladaný finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
10.3Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby (ďalej aj „tretia osoba“),
bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity
osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo
odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou
uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k
tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o
požiadavku súvisiacu so vzdelaním, odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými
odbornými skúsenosťami najmä podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom
obstarávaní, uchádzač alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto
bude reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú.
V takomto prípade uchádzač predloží:
- písomnú zmluvu s treťou osobou podľa podmienok bodu 10.3 tejto výzvy.

- doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti tretej osoby podľa § 32 zákona ods.
1 písm. e) o verejnom obstarávaní, podľa podmienok uvedených v bode 10.1 tejto výzvy.
11. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
11.1 Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno,
emailová adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť
v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky,
11.2 Doklady podľa bodu 10 tejto výzvy,
11.3 Návrh na plnenie kritéria, podpísaný uchádzačom, alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača. Návrh na plnenie kritéria tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
11.4 Podpísaný návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 3 výzvy na predkladanie
cenovej ponuky.
Dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, musia byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu.
12. Komplexnosť predmetu zákazky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
14. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
14.1 Ponuky uchádzačov je potrebné predložiť e-mailom na e-mailovú adresu:
obecraztocno@stonline.sk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 11.03.2019.
14.2 Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude
zaradená do vyhodnocovania.
14.3 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
15. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponúk je do 30.05.2019.
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom vrátane DPH za predmet
zákazky.

17. Vyhodnotenie ponúk:
17.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača podľa § 32
ods. 1 písm. e) a § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní,
17.2 Po vyhodnotení splnenia podmienok účasti, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky
z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Všetky
predložené ponuky budú vyhodnotené na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu na predmet zákazky vrátane
DPH.
18. Použitie elektronickej aukcie:
Nie.
19. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:
19.1Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne písomne elektronickou
formou oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk.
19.2 Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuka sa prijíma.
19.3 Neúspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že neuspel a dôvody
neprijatia jeho ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku
vyhodnotenia ponúk verejný obstarávateľ uvedie aj identifikáciu úspešného
uchádzača, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky.
20. Doplňujúce informácie:
20.1 Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom obhliadku miesta realizácie budúcich
stavebných prác. Obhliadka miesta sa uskutoční individuálne v termíne podľa
dohody s verejným obstarávateľom, najneskôr však dva dni pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk.
20.2 Miestom dodania predmetu zákazky je obec Ráztočno.
V Ráztočne, dňa 01.03.2019

_________________________
Ivan Škrteľ
starosta obce
Prílohy:
Príloha č.1 – návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Príloha č.2 - tepelno-technický posudok
Príloha č.3 – návrh zmluvy o dielo

