VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na uskutočnenie stavebných prác

Druh zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
Druh postupu:
Verejná súťaž
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Úradný názov:
Obec Čakajovce
IČO:
00307807
Zastúpený:
Milan Greguš - starosta obce
Poštová adresa:
Čakajovce 58
PSČ:
951 43
Mesto/obec:
Čakajovce
Štát:
Slovenská republika
Kontaktné miesto: Čakajovce
58
Kontaktná osoba:
Milan Greguš
Telefón:
037/7793790
Mobil:
+421 905 797675
E-mail:
cakajovce.starosta@gmail.com
Internetová adresa: http://www.cakajovce.sk
2. Názov zákazky:
„Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Čakajovce“
3. Druh obstarávateľa:
Obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.- Obchodného zákonníka
Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ využíva na finančné plnenie predmetu zmluvy
zdroje ŠF EÚ, požaduje sa, aby úspešný uchádzač strpel výkon kontroly a auditu v súlade
so všeobecne zmluvnými podmienkami k Zmluve o NFP.
Objednávateľ si v rámci zadávania zákazky uplatní odkladaciu klauzulu pre nadobudnutie
účinnosti Zmluvy o dielo - schválenie postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP.
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5. Miesto dodania predmetu zákazky:
SR, okres: Nitra, kraj: Nitriansky, k.ú.: Čakajovce, obec Čakajovce, parcela č. 1675/143
a 1194/12
6. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na výstavbe diela: budovanie prvkov
zelenej infraštruktúry podľa ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom, formou príloh k tejto výzve – príloha č. 2 – súhrnný položkový rozpočet –
výkaz výmer, príloha č. 4 – projektová dokumentácia.
Zákazka tvorí jeden celok, ktorý nie je možné deliť.
Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v prílohách tejto výzvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce
45236000-0 Stavebné práce na stavbe plôch
45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
45236210-5 Stavebné práce na stavbe plôch pre detské ihriská
45236250-7 Stavebné práce na stavbe plôch pre parky
37535200-9 Zariadenie ihrísk
03121000-5 Záhradnícke produkty
77315000-1 Výsadba
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.
Obstarávateľ doporučuje všetkým uchádzačom / záujemcom obhliadku miesta predmetu zákazky,
nakoľko sa jedná o práce, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad
jedinečných požiadaviek. Kontaktná osoba verejného obstarávateľ pre vykonanie obhliadky je
uvedená v bode I. Tejto výzvy
7. Predpokladaná hodnota zákazky (stanovená v súlade s § 6 ZVO na základe súhrnného
rozpočtu- vypracovaný odborne spôsobilou osobou):
178 686,90 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou cenou predmetu zákazky.
8. Variantné riešenia:
Neumožňujú sa.
9. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky a podmienky účasti:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Podmienky účasti:
a) Osobné postavenie:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 32 ods. 1 zákona o verejnom
Strana 2 z 11

obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií:
a) nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny,
trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin
terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom
obstarávaní a verejnej dražbe,
b) nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
c) nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,
d) nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený
konkurz pre nedostatok majetku,
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,
g) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného
prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré
mu bola právoplatne uložená sankcia, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ
preukázať,
h) nedopustil sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného
začatia verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností, ktoré dokáže
verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 odseku 1:
a)písm. a) doloženým výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b)písm. b) doloženým potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším
ako tri mesiace,
c)písm. c) doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného
colného úradu nie starším ako tri mesiace,
d)písm. d) doloženým potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace,
e)písm. e) doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
f)písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Vo vzťahu k preukazovaniu podmienok účasti podľa § 32 ods.2 zákona o verejnom
obstarávaní platí, že verejný obstarávateľ si ich splnenie nie je oprávnený overiť z
informačných systémov verejnej správy.
Uchádzač môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov v súlade s § 152 Zákona o VO. Uchádzač zapísaný do
zoznamu hospodárskych subjektov vedeného úradom uvedie túto skutočnosť v ponuke.
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Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní (konflikt záujmov, ktorý nemožno
odstrániť inými účinnými opatreniami).
Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO
uchádzač potvrdzuje čestným vyhlásením
b) Ekonomické a finančné postavenie
Nepožaduje sa.
c) Technická alebo odborná spôsobilosť
1. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zoznamom stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest
a lehôt uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných 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:
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných stavebných prác za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (zverejnenia výzvy na
predloženie ponuky na webovom sídle verejného obstarávateľa), ktorý musí obsahovať
zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru ako je obstarávaná zákazka, v minimálnej
kumulatívnej hodnote ako je predpokladaná hodnota obstarávanej zákazky, pričom aspoň
jedna zákazka musí byť v minimálnej hodnote 170 000,00 EUR bez DPH.
Uchádzač môže referencie preukázať v súlade s § 12 ZVO referenciou zverejnenou v
evidencii referencií.
V prípade, ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých uskutočňovanie
presahuje stanovené obdobie za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného
obstarávania, uchádzač v zozname a v potvrdení o ich uspokojivom vykonaní uvedie zvlášť
cenu iba za tú časť stavebných prác, ktoré boli uskutočnené v požadovanom období.
Rovnako, v prípade ak uchádzač predkladá v zozname aj stavebné práce, ktorých
uskutočňovanie obsahuje aj práce, ktoré nie sú v zmysle vyššie uvedeného prácami
rovnakého charakteru, uchádzač v zozname a v potvrdení o ich uspokojivom vykonaní
uvedie zvlášť cenu iba za tú časť stavebných prác, ktoré sa v zmysle vyššie uvedeného
považujú za práce rovnakého alebo obdobného charakteru.
Za práce rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky sa považujú
práce na inžinierskych stavbách (výstavba, rekonštrukcia).
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. g)
Uchádzač musí preukázať, že osoba zodpovedná za riadenie stavebných prác (ďalej
ako „stavbyvedúci“) má potrebné vzdelanie a odbornú prax na vykonanie stavebných prác,
rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky.
Uchádzač predloží nasledovné doklady a dokumenty:
- Uchádzač predloží zoznam vedúcich zamestnancov (1 osoba stavbyvedúci) s uvedením
mena, priezviska, titulu a funkcie, o dĺžke odbornej praxe v stavebníctve
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- Platné osvedčenie s odborným zameraním stavbyvedúci pre inžinierske stavby v zmysle
Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad (originál alebo jeho
úradne overená kópia),
- Profesijný životopis so zoznamom odborných skúseností preukazujúcich požadovanú
aktívnu odbornú prax min. 5 rokov v takom rozsahu, aby bolo možné posúdiť splnenie
podmienok podľa vyššie uvedených bodov.
Ak uchádzač využije na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúce sa
technickej alebo odbornej spôsobilosti, technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah, musí uchádzač prijímateľovi v ponuke preukázať, že pri plnení
zákazky bude skutočne používať kapacity osoby, ktorú využije na preukázanie splnenia
predmetných podmienok účasti. Skutočnosť podľa predchádzajúcej vety preukazuje
uchádzač písomným čestným vyhlásením (prísľubom) takejto inej osoby, že v prípade
potreby bude uchádzačovi k dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celého trvania
zmluvného vzťahu alebo písomnou zmluvou uzavretou medzi uchádzačom a osobou,
ktorej zdrojmi alebo kapacitami mieni uchádzač preukázať svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok
účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Zároveň osoba, ktorej
kapacity majú byť použité na preukázanie splnenia podmienok účasti technickej alebo
odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť inými
účinnými opatreniami).
Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti spoločne.
10. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 150 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi
11.

Lehota na predkladanie cenových ponúk:
do 10.08.2020 do 09.00.00 hod, otváranie ponúk 10.08.2020 o 10:00 hod. v sídle
obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy.
Otváranie ponúk je neverejné!

12.

Lehota viazanosti ponúk:
do 31.12.2020

13.

Spôsob doručenia ponuky:
Doručenie ponuky poštou/kuriérom na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy na predkladanie
ponúk alebo osobne na tej istej adrese. Uchádzač vloží ponuku do samostatného,
nepriehľadného a uzatvoreného obalu, ktorý bude označený údajmi:
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I.
II.
III.

adresou obstarávateľa
adresou uchádzača - názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania
označenie heslom súťaže:
„SÚŤAŽ- BUDOVANIE PRVKOV ZELENEJ
INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI ČAKAJOVCE - NEOTVÁRAŤ“
Ponuku sa predkladá v SK/CZ jazyku a v mene EUR (ak nie je uchádzač platca DPH túto
skutočnosť vyznačí v predloženej ponuke).
12.1. Obsah ponuky

Uchádzač predloží ponuku nasledujúcim spôsobom:
- 1 x v listinnej podobe, ponuku odporúčame zviazať do jedného celku tak, aby ponuka tvorila
jeden celok bez možnosti vyberania jednotlivých listov. Spôsob zviazania ponuky ponecháva
verejný obstarávateľ na rozhodnutí uchádzača.
Ponuka bude obsahovať:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH, telefón, email, bankové spojenie, IBAN) podpísaný oprávnenou osobou
uchádzača.
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha č. 1 výzvy)
podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
3. Návrh Zmluvy o dielo (Príloha č. 3 výzvy) vrátane relevantných príloh –príloha č. 1
Zmluvy o dielo - Ocenený Výkaz výmer/Súhrnný položkový rozpočet, podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača (Príloha č. 2 výzvy). Výkaz výmer je potrebné
predložiť aj na CD/USB nosiči v programe MS Office – EXCEL (formát .xls), kde
cena celkom za každú položku bude zavzorcovaná funkciou ROUND so zaokrúhlením
na 2 des. miesta a všetky súčty vo výkaze výmer budú zavzorcované funkciou SUMvrátane prílohy č. 2 zmluvy o dielo Vecný a časový harmonogram prác.
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti (podľa bodu 9 tejto výzvy).
5. Vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 5 výzvy) podpísané oprávnenou osobou
uchádzača.
14.

Podmienky fakturácie:
•

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v
lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Dodávateľ je
oprávnený vystaviť faktúru až po odsúhlasení obstarávateľom.

•

Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov ŠF EÚ – z Integrovaného regionálneho
operačného programu, prioritná os 4. Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom
na životné prostredie, investičná priorita 4.3 Prijímanie opatrení na zlepšenie mestského
prostredia, revitalizácie miest, oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných
lokalít (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia
a podpory opatrení na zníženie hluku, špecifický cieľ 4.3.1 Zlepšenie
environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom
budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na
zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia
a hluku, kód výzvy – IROP-PO4-SC431-2017-16, zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných
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zdrojov verejného obstarávateľa. Číslo zmluvy o poskytnutí NFP: IROP-Z302041K650-431-16.

15.

•

Podmienky financovania sú podrobne uvedené v návrhu Zmluvy o dielo Článok 6
Platobné podmienky.

•

Verejný obstarávateľ/objednávateľ požaduje od úspešného uchádzača/zhotoviteľa, pred
podpisom Zmluvy o dielo, zloženie výkonovej zábezpeky v zmysle návrhu Zmluvy
o dielo Článku 11 Výkonová zábezpeka.

Mena ceny aspôsob určenia ceny predmetu zákazky
1. Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky v ponuke bude vyjadrená v eurách.
2. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a súvisiacich vyhlášok, ktorými sa vykonáva zákon o
cenách. Táto cena bude konečná.
3. Navrhovaná Celková zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet
zákazky v rozsahu podľa bodu 2 a prílohy č. 2 tejto výzvy.
4. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhnutú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
Cena za predmet zákazky (bez DPH)
Cena DPH
Celková cena za predmet zákazky (s DPH).
5. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie Celkovú cenu ako cenu za predmet zákazky
bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní v ponuke.
6. Uchádzač predloží ponukovú cenu podľa prílohy č. 1 k tejto výzve – Návrh na plnenie
kritéria. Ponuková cena musí byť spracovaná formou ocenenia jednotlivých položiek
súhrnného položkového rozpočtu (rozsah a špecifikácia predmetu zákazky formou
výkazu výmer), ktorý tvorí prílohu č. 2 k tejto výzve, musia v nej byť zahrnuté všetky
náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.

16.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Celková najnižšia cena s DPH v EUR za celý predmet zákazky.

17.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
A. Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z
hľadiska splnenia požiadaviek na predmete 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 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.
B. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy na
predkladanie ponúk, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených
dokladov. V prípade, že uchádzač ani v dodatočne určenej lehote nedoplní náležitosti
ponuky, jeho ponuka bude vylúčená a ako úspešný bude vyhodnotený uchádzač, ktorý sa
umiestnil ako 2. v poradí.
C. Všetkým uchádzačom bude oznámená úspešnosť / neúspešnosť ich predloženej ponuky
prostredníctvom e-mailu. Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ na podpis
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Zmluvy o dielo.
D. Doklady a dokumenty uchádzača musia byť v slovenskom/českom jazyku. Ak má uchádzač
sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty musia byť predložené v
pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného slovenského jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku. Preklady dokladov musia byť úradne
opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými prekladateľmi.
E. Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby
v súlade s právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči uchádzačovi kontrolu/audit
obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a uchádzač je
povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere.
F. Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s
uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú zapísaní v registri partnerov
verejného sektora.
G. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené
ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, ak nie je uvedené inak.
H. V prípade, ak sa v súťažných podkladoch uvádza konkrétny typ výrobku, výrobca, výrobný
postup, značka, patent, typ, krajina alebo miesto pôvodu alebo výroby, prípadne niektorý z
použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo
výrobok konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že
ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na
ktoré sú uvedené technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch a príslušenstvách
konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo
vyššej kvalite v súlade so ZVO.
I. Predmet zákazky bude spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho Operačného
programu a vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
J. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v
zmysle ZVO a zák. č. 211/2000 Z. z o slobode informácií povinný zverejňovať
informácie, ktoré sa získali za verejné financie. Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí
súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Uchádzač (úspešný uchádzač) berie na vedomie a súhlasí, že v prípade neschválenia
procesu verejného obstarávania poskytovateľom pomoci stráca zmluva o dielo platnosť a
účinnosť v plnom rozsahu bez a úspešný uchádzač sa nebude domáhať žiadneho finančného
alebo vecného plnenia od verejného obstarávateľa.
K. Kópiu zmluvu o poistení zodpovednosti za škody predloží až úspešný uchádzač v rámci
poskytnutia súčinnosti pred podpisom zmluvy/ resp. Ku dňu podpisu zmluvy. Úspešný
uchádzač/ Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po
celú dobu vykonávania Diela /realizácie projektu a počas udržateľnosti projektu
financovaného z NFP poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu, minimálne vo
výške Ceny za Dielo. Poistenie sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenie,
zničenia odcudzenia alebo straty. Poistná zmluva, resp. jej fotokópia bude tvoriť
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neoddeliteľnú Prílohu č. 3 Zmluvy. Poskytovateľ NFP si vyhradzuje právo a je oprávnený
preskúmať poistenie majetku a súčasne určiť ďalšie podmienky takéhoto poistenia, ktoré
zahŕňajú rozšírenie typu rizík, pre ktoré sa poistenie vyžaduje.
L. Verejný obstarávateľ v súlade s § 41 ods. 3 vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve,
najneskôr v čase jej uzavretia, uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje
o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo,
identifikačné číslo, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno,
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľov tovarov), predmet
subdodávky a podiel subdodávky z celkovej ceny predmetu zákazky v %
M. Subdodávateľom je v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,
hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky alebo koncesie. Verejný obstarávateľ
vyžaduje od subdodávateľov splnenie podmienky podľa § 32 ods.1 písm. e) pre príslušné
plnenie predmetu zmluvy a podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní, čo úspešný uchádzač preukáže čestným vyhlásením predloženým ku podpisu
zmluvy, podpísaným oprávnenou osobou uchádzača.
N. Uzavretá Zmluva o dielo nadobudne účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania predmetu
zákazky, dňom nasledujúcim po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
a) táto Zmluva je v súlade so zákonom zverejnená na webovom sídle objednávateľa,
b) došlo k právoplatnému schváleniu Verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej
kontroly vykonanej poskytovateľom podpory.
O. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť proces verejného obstarávania
a neuzatvoriť zmluvu o dielo s úspešných uchádzačom v prípade, neschválenia
administratívnej kontroly procesu verejného obstarávaní a v prípade, ak sa naplnia
skutočnosti podľa § 57 zákona o verejnom obstarávaní a v prípade, že najnižšia cenová
ponuka presiahne finančné možnosti verejného obstarávateľa.
.
P. V prípade, ak uchádzač ponuku nevypracoval sám uvedie v ponuke osobu/osoby, ktorej
služby na vypracovanie ponuky využil v rozsahu meno, priezvisko/ obchodné meno alebo
názov, adresa/ sídlo, IČO (ak bolo pridelené).
Q. Záujemca/uchádzač môže požiadať o vysvetlenie informácií uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk, alebo v inej poskytnutej dokumentácii u kontaktnej osoby pre verejné
obstarávanie uvedenej v bode 1. tejto výzvy.
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií – vzor
Príloha č. 2 Súhrnný položkový rozpočet Výkaz výmer – špecifikácia
predmetu zákazky
Príloha č. 3 Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 projektová dokumentácia - samostatná príloha výzvy
Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov
V Čakajovciach dňa 28.07.2020
....................................................
Milan Greguš
Starosta obce
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