Obec Gyňov, Čanianska 3, 044 14 Gyňov

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku 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
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Gyňov
Sídlo: Čanianska 3, 044 14 Gyňov
Tel.: 055/699 91 19
IČO: 00324159
DIČ: 2021235953
Štatutárny zástupca: Mgr. Denisa Vargová – starostka obce
Kontaktná osoba pre postup VO: Ing. Karol Fábry
tel. č. kontaktnej osoby: +421 903 608 929
e-mail kontaktnej osoby: info@tenderteam.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/: www.obecgynov.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: „Rekonštrukcia zastávky“
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce
5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác: Obec
Gyňov, k.ú. Gyňov, čísla parciel 366/62, 363/13 podľa projektovej dokumentácie.
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky): Zmluva o dielo s termínom začatia: do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska, Termín ukončenia: do 2 mesiacov odo dňa začatia
7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia zastávky v obci Gyňov.
Zastávka slúži hromadnej doprave, ktorá prepoja obec Gyňov s mestom Košice. Predĺži sa
chodník od existujúcej zastávky a vytvorí sa tak nástupná plocha šírky 1,5 m. V rámci
rekonštrukcie sa osadí prístrešok šírky 1,5x2,6 s bočnými stenami. Plocha pod prístreškom
bude spevnená z rovnakej konštrukcie ako nástupná plocha. Hrana obrubníka kopíruje hranu
existujúcej vozovky. Osadí sa betóný obrubník 100x200x1000 mm do betónového lôžka s
prevýšením 100 mm nad úroveň vozovky.
Zrealizujú sa všetky práce podľa výkazu výmer (príloha č. 3) a projektovej dokumentácie
(príloha č.5) tejto Výzvy.
Pokiaľ je v texte uvedený konkrétny výrobok, alebo značka, uchádzač môže oceniť aj
ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite, pod podmienkou, že ekvivalentný
produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a
estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie účelu, pre ktorý sú určené.
8. Spoločný slovník obstarávania: 45000000-7– stavebné práce
9. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 5 926,11 EUR bez DPH
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10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Predmet zákazky bude
financovaný z IROP prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Hornád – Slanské vrchy, o.z.
(https://hornad-slanskevrchy.sk), vlastných zdrojov obstarávateľa alebo iných zdrojov. Ďalšie
platobné dojednania sa nachádzajú v prílohe č. 6 tejto Výzvy – Návrh zmluvy o dielo.
11. Podmienky účasti:
Podmienka účasti

Osobné postavenie podľa § 32 ods. (1), písm. e), f) ZVO:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu,
f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Spôsob preukázania

Uchádzač nie je povinný predkladať doklady
na splnenie podmienok účasti osobného
postavenie (predkladá len čestné vyhlásenie).
Verejný obstarávateľ si overí informácie o
hospodárskych subjektoch registrovaných
v príslušných registroch.

- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa vyššie uvedené
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f).
- Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú
dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z.) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora
alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora,
- Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste
súvisiaceho s dodávaným tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť,
- Obstarávateľ/objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v
prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a zhotoviteľom a
výsledky kontroly poskytovateľa neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto
obstarávania,
- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky ak:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo ani
jeden uchádzač nesplní podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, alebo ak sa v priebehu
verejného obstarávania vyskytnú dôvody hodné osobitného zreteľa,
- Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predloženie ponuky,
- Uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na predmet zákazky akceptuje všetky podmienky a
požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré stanovil v tejto výzve na predloženie ponuky a v návrhu
zmluvy,
- Predloženie ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa k uzatvoreniu zmluvy na
predmetnú zákazku. Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu
nákladov, ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky a to bez ohľadu na výsledok postupu
zadávania zákazky,
- Ak sa v procese verejného obstarávania vyskytnú skutočnosti neriešené touto výzvou, použijú sa
primerane ustanovenia platného zákona o verejnom obstarávaní,
- V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predloženie ponuky, alebo v jej prílohách,
môže uchádzač požiadať o ich vysvetlenie u kontaktnej osoby.
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12. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH uvedená v návrhu na plnenie
kritéria. V prípade uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH bude posudzovaná cena celkom.
13. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.12.2021 o 09:00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
14. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Uchádzač predloží ponuku buď:
-

-

v listinnej podobe poštou, osobne alebo kuriérom na adresu: TENDERTEAM s.r.o.,
Volgogradská 9, 080 01 Prešov v uzatvorenej obálke, ktorá bude obsahovať
identifikačné údaje uchádzača, adresu určenú pre doručenie ponúk a označenie:
„SÚŤAŽ – zastávka - Gyňov“ alebo
v elektronickej podobe na emailovú adresu: info@tenderteam.sk s rovnakým
označením súťaže v predmete mailu. Elektronickú ponuku žiadame predložiť vo
formáte PDF, alebo v podobnom formáte, aby bola zabezpečená pred zmenou jej
obsahu.

V prípade osobného doručenia ponuky na miesto určené na predkladanie ponúk je potrebné
odovzdanie ponuky vopred dohodnúť na telefónnom čísle +421 903 608 929 a striktne
dodržiavať aktuálne platné hygienické protipandemické opatrenia.
15. Požadovaný obsah ponuky:
Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH, v ponuke na to upozorní.
Všetky doklady vystavené uchádzačom (ako napr. návrh na plnenie kritérií, čestné
vyhlásenie) musia byť podpísané štatutárom alebo osobou poverenou na zastupovanie (v tom
prípade musí byť súčasťou ponuky aj splnomocnenie).
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý rozsah predmetu zákazky.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.
b.
c.
d.

Identifikačné údaje uchádzača (príloha č.1)
Návrh na plnenie kritéria (príloha č.2)
Nacenený výkaz výmer (príloha č.3)
Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č.4)

Návrh zmluvy predkladá až úspešný uchádzač. V zmluve musia byť zapracované všetky
podmienky tejto výzvy.
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16. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe
kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy,
uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby
uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a
požiadavky na predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení
ponúk všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným
uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo v lehote viazanosti ponúk.
17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Integrovaný regionálny operačný program/Výzva MAS Hornád – Slanské vrchy, o.z,
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
19. Lehota viazanosti ponúk: do 31.01.2022
20. Dátum zaslania Výzvy na predkladanie ponúk: 09.12.2021
21. Dátum zverejnenia Výzvy na predkladanie ponúk: 09.12.2021
Prílohy:
Identifikačné údaje uchádzača (príloha č.1)
Návrh na plnenie kritéria (príloha č.2)
Výkaz výmer so špecifikáciou (príloha č.3)
Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č.4)
Projektová dokumentácia/el. podoba (príloha č.5)
Návrh zmluvy o dielo (príloha č.6)

