Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Telefón:
Kontaktná osoba:
e-mail:

Obec Babín
Babín 50, 029 52 Hruštín
00314382
2020561598
0905 569 465
Martin Matys, starosta
starostababin@orava.sk

web:

http://www.babin.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): http://www.babin.sk/-verejne-obstaravanie
2. Názov predmetu zákazky:
Výmena umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku
3. Hlavný kód CPV:
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
39293400-6 Umelý trávnik

4. Druh zákazky:
Zákazka na dodanie tovaru, poskytnutie služby, uskutočnenie stavebných prác.
Zákazka s nízkou hodnotou §117, zákona o VO.
5. Stručný opis:
Výmena pôvodného multifunkčného ihriska, ktoré je zastaralé, vystavané v roku 2010,
už nespĺňa potrebné požiadavky a normy. Detailný popis v štruktúrovanom rozpočte.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
15 976,66 EUR bez DPH

7. 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.
8. Dĺžka trvania zákazky:
V zmysle termínu uvedeného na objednávky, najneskôr do 20.03.2019
9. Podmienky účasti:
1.1.§ 32 ods. 1 písm. e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať dodávky, stavebné práce
alebo poskytovať službu - doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (doklad nesmie
byť starší ak 3 mesiace).
1.2.Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti:
§ 34 ods. 1 písm. b) zoznam dodávok zriadenia multifunkčného ihriska, uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa
obchodných podmienok; 1. ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa
tohto zákona, dokladom je referencia, 2. ak odberateľom bola iná osoba ako verejný
obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak také
potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu
o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah,
na základe ktorého boli uskutočnené.
Doklady a dokumenty potrebné na preukázanie splnenia technickej alebo odbornej
spôsobilosti:
a/
Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO uchádzač preukáže svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť zoznamom dodávok a prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia dodávok
a prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní dodávok a prác
a zhodnotení uskutočnených dodávok a prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je
referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným
dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
K bodu a/:
V zozname dodávok (vzor príloha č. 1) musia byť stavby rovnakého alebo podobného predmetu zákazky.
Uchádzač preukáže realizáciu dodávok a prác v predmete zákazky, pričom minimálna súhrnná hodnota
musí byť min 15 976,66 €/ bez DPH alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene, pričom uchádzač musí
preukázať realizáciu aspoň štyroch zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky s rozpočtovým nákladom min. 15 000,00 €/ bez DPH.
Prepočet cudzej meny na euro: uchádzač so sídlom v SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej
meny na euro použije kurz NBS platný (aktuálny) v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v
ktorom došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.
Uchádzač so sídlom mimo SR v aktuálnom prípade prepočtu zahraničnej meny na euro použije kurz
ECB (Európskej centrálnej banky) platný v posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom
došlo ku skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti.
Zoznam dodávok a prác bude obsahovať nasledovné údaje:
- názov dodávky a prác, cena stavby celkom v Eur bez DPH / s DPH
- cenu uskutočnených prác za sledované obdobie v Eur bez DPH / s DPH
- miesto realizácie,
- lehota realizácie (od do),
- stručný popis realizácie diela.
Zoznam dodávok a prác bude podpísaný uchádzačom a predložený ako originál alebo úradne osvedčená
kópia. Ak obdobie realizácie prekračuje uvedené roky, je potrebné v zozname dodávok a prác uviesť
adekvátny finančný objem za požadované obdobie, nakoľko verejný obstarávateľ bude hodnotiť iba
finančný objem dodávok a prác realizovaných v uvedenom období. V prípade, že v rámci realizácie
zákazky boli realizované aj práce iného charakteru ako je predmet Zákazky, musí byť zo zoznamu
dodávok a prác resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie splnenia podmienky účasti
zrejmá hodnota dodávok a prác rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky. V
prípade, že zákazka bola realizovaná uchádzačom len z časti (napr. člen združenia, skupiny dodávateľov
a pod.) musí byť zo zoznamu dodávok a prác resp. z potvrdenia odberateľa pre objektívne posúdenie
splnenia podmienky účasti zrejmé, v akom finančnom objeme boli realizované dodávky a práce počas
stanoveného referenčného obdobia.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby predložené dôkazy o plnení potvrdenie odberateľa, ktorý nebol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ obsahovali nasledovné údaje:
a) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo
dodávateľa,
b) meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresu pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo
odberateľa a jeho kontaktné údaje,
c) stručnú identifikáciu plnenia podľa zmluvy alebo rámcovej dohody,
d) miesto, cenu a lehoty dodania plnenia podľa zmluvy,
e) zhodnotenie uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
f) dátum vyhotovenia.
Potvrdenie odberateľa, ktorý nebol verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom bude podpísané
odberateľom a predložené ako originál resp. úradne osvedčená kópia. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo overiť predložené referencie u odberateľov uvedených v zozname, ktorí boli s
uchádzačom v obchodnom styku v súvislosti s plnením zmlúv uvedených v zozname. V prípade, ak
verejný obstarávateľ preukázateľne zistí, že uchádzač svoj záväzok nesplnil riadne a včas, v súlade s
uzatvorenými zmluvami, bude sa to považovať za porušenie povinnosti uchádzača uvádzať pravdivé a
úplné údaje a za dôvod na vylúčenie uchádzača zo súťaže.
Verejný obstarávateľ bude pri vyhodnocovaní podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO
zohľadňovať aj referencie uchádzačov alebo záujemcov uvedené v evidencii podľa § 12 ZVO za
predpokladu, že takéto referencie existujú.
Odôvodnenie primeranosti určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky: Uchádzač ako
potenciálny budúci zhotoviteľ musí preukázať dostatočné skúsenosti realizovať predmet zákazky čo sa

týka jeho rozsahu aj kvality prác rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet
zadávanej zákazky.

10. Použitie elektronickej aukcie: ano/nie
nie
11. Lehota na predkladanie ponúk:
01.10.2018 do 09.00 hod.
12. Termín otvárania ponúk:
01.10.2018 o 09.00 hod.
13. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky je možné predkladať iba v listinnej podobe.
Ponuka predložená v listinnej podobe: označenie obálky: „Multifunkčné ihrisko, neotvárať!“
Ponuka predložená v listinnej podobe:
Ponuka je doručená na adresu: Obec Babín, Babín 50, 029 52 Hruštín
V prípade predloženia ponuky musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie
uvedenú poštovú adresu.
Úspešný uchádzač je povinný pred uzavretím zmluvy o dielo doručiť doklady a dokumenty
podľa bodu 1.1 – 1.2 tejto výzvy v listinnej podobe ako originál alebo úradne osvedčené kópie.

Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
- Doklady/dokumenty v súlade s bodom 1.1. a 1.2. tejto výzvy.
-

Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.

-

Štruktúrovaný rozpočet (príloha č. 2)podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.

-

Návrh zmluvy o dielo (Príloha č. 3) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača.

14. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
31.03.2019

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Vzor referencie + Návrh na plnenie kritérií + Zoznam dodávok vzor
Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet (krycí list rozpočtu, súhrnný list stavby)
Príloha č. 3 – Návrh zmluvy o dielo
V Babíne, 24.09.2018

Martin Matys, starosta obce

