Príloha č. 1

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zadávanie zákazky nie bežne dostupných stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,§ zákona o verejnom obstarávaní“)
a) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Chorvátsky Grob
Adresa organizácie:
Námestie Josipa Andriča 17
900 25 Chorvátsky Grob
IČO:
00304760
Internetová adresa organizácie (URL): www.chorvatskygrob.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Radovan Benčík, starosta obce
Telefón:
+421 2322 230 01
E-mail:
starosta@chorvatskygrob.sk,
sekretariat@chorvatskygrob.sk
b) Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky: Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová Alej
Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety zákazky z Hlavného slovníka,
prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania
(CPV):
Hlavný predmet:
Hlavný slovník: CPV 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská
Doplňujúce predmety:
Hlavný slovník: CPV 45000000-7 Stavebné práce
CPV 39293400-6 Umelý trávnik
CPV 37400000-2 Športový tovar a výbava
Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác pri výstavbe
viacúčelového multifunkčného ihriska s umelou trávou o rozmeroch 36 x 18 m pri ZŠ
Javorová Alej v obci Chorvátsky Grob v časti Čierna Voda. Stavebné práce verejný
obstarávateľ podrobne definoval vo vypracovanom výkaze výmer, technickej správe
a pôdoryse požadovaného čiarovania ihrísk vyznačených na multifunkčnom ihrisku, ktoré
tvoria samostatnú textovú a obrazovú prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač
môže na plnenie vo výkaze výmer v prípade potreby použiť ním ponúkaný ekvivalen, ktorý
je ale min. požadovaných parametrov ako je uvedené. Je neprípustné vo výkaze výmer
meniť množstvo a jednotky.
(Projekt je realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci
programu Podpora rozvoja športu na rok 2018)
c) Miesto a termín obhliadky
Verejný obstarávateľ pre záujemcov neorganizuje obhliadku miesta realizácie predmetu
zákazky. Miesto realizácie predmetu zákazky sa nachádza na verejne prístupnom mieste.
V prípade potreby si preto toto miesto môžu záujemcovia obhliadnuť individuálne.
d) Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. do 39.258,066 € bez DPH (položky
oceňované uchádzačom).
e) Miesto plnenia zákazky
Miestom uskutočnenia stavebných prác predmetu zákazky je priestor v areáli základnej
školy Javorová Alej v obci Chorvátsky Grob v časti Čierna Voda.

f) Lehota viazanosti a termín plnenia zákazky
Lehota viazanosti ponuky je do 31.12.2018. V prípade potreby môže byť stanovený termín
lehoty viazanosti ponúk verejným obstarávateľom predĺžený o čas výkonu administratívnej
kontroly pre prideľovanie dotácií na ÚV (Projekt je realizovaný s finančnou podporou
Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci programu Podpora rozvoja športu na rok 2018)
na tento predmet zákazky o čom budú všetci uchádzači bezodkladne informovaný. Termín
dodania predmetu zákazky je max. do 60 kalendárnych dní od platnosti a účinnosti zmluvy
o dielo. Odovzdanie staveniska bude vykonané v deň účinnosti zmluvy o dielo.
g) Typ zmluvy
Na predmet zákazky verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu o
dielo.
h) Vyhotovenie ponuky
Ponuka uchádzača musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom
rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný. Potvrdenia, doklady a iné dokumenty
tvoriace ponuku, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené podľa požiadavky verejného obstarávateľa.
Ponuka uchádzača musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v mene uchádzača. Ponuka uchádzača predkladaná cez podateľňu odporúčame
vyhotoviť tak aby bola zviazaná vcelku bez možnosti svojvoľnej výmeny jednotlivých
častí (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením, ktorá
je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou uchádzača, rýchloviazač doplnený
špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou
uchádzača a pod.), teda mala by tvoriť jeden celok.
i) Spôsob predloženia cenovej ponuky:
Uchádzač predloží ponuku verejnému obstarávateľovi v obálke v jednom origináli poštou
alebo osobne.
j) Jazyk ponuky
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v súlade
s § 21 zákona o verejnom obstarávaní.
k) Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná cena predmetu zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v €.
l) Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania, resp. prípadné zrušenie tohto verejného obstarávania. Ponuky doručené na
adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
m) Termín a miesto predloženia cenovej ponuky
Ponuky sa predkladajú najneskôr do 28.11.2018 do 17,45 hod. osobne alebo poštou
v podateľni na adresu verejného obstarávateľa – Obecný úrad, Obec Chorvátsky Grob,
Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob. Na obálku je potrebné uviesť meno
a sídlo uchádzača a názov predmetu zákazky ,,Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová Alej“
s poznámkou NEOTVÁRAŤ. Všetky predložené ponuky sa budú následne po ukončení
termínu predkladania ponúk na uvedenej adrese otvárať o 17,50 hod.. Uchádzači, ktorí
predložia cenové ponuky majú umožnenú účasť na otváraní predložených ponúk (verejný
obstarávateľ vyžaduje pre účasť na otváraní ponúk preukázanie poverenia prítomnej osoby
na zastupovanie konkrétneho uchádzača na otváraní ponúk štatutárom uchádzača).

n) Obsah ponuky:
1. Identifikácia uchádzača (min.: názov, sídlo, IČO, kontaktná osoba, t.č., f.č. a e-mail)
2. Číslovaný obsah listov ponuky
3. Cena predmetu zákazky v € bez DPH a v € s DPH
- ocenený výkaz výmer - položky oceňované uchádzačom
4. Dĺžka realizácie predmetu zákazky (v kalendárnych dňoch)
5. Tlačivo Návrh na plnenie kritérií
6. Podmienky účasti:
a) Doklad o oprávnení uskutočňovať požadované stavebné práce, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky,
ktorým je:
- aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), alebo
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené
platné kópie.
b) Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukázať, že disponuje
minimálne jednou osobou s požadovanou praxou a skúsenosťami v profesii
stavbyvedúci - osoba odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a
46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Od stavbyvedúceho sa vyžaduje: - minimálne tri roky odbornej praxe stavbyvedúceho
- získané osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní
skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť
stavbyvedúceho
Uchádzač predloží za stavbyvedúceho nasledovné doklady:
- životopis alebo údaje o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti,
ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko stavbyvedúceho,
- názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa stavbyvedúceho,
- čas plnenia zmluvy, resp. pracovných povinností (od - do: mesiac a rok),
- stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah stavebných prác, ktoré stavbyvedúci
zabezpečoval (min. 2 akcie),
- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u ktorého si
možno overiť tieto údaje (pre min. 2 akcie uvedené v predchádzajúcej položke),
- platné osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre
činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
porovnateľný doklad, príp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, tzn.
ekvivalentný doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže
vykonávať uvedenú činnosť v krajine svojho sídla.
Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené
platné kópie.
7. Čestné vyhlásenie uchádzača, že spĺňa podmienky osobného postavenia vo verejnom
obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. a), b), c), d), e) a f) zákona o verejnom
obstarávaní.
8. Čestné vyhlásenie uchádzača, že je plne schopný zabezpečiť požadovaný predmet
zákazky.
9. Vypísaná a podpísanú ZOD vrátane prílohy – výkazu výmer
(ZOD musí byť zo strany uchádzača vypísaná a podpísaná, vrátane uvedenia
súťažnej ceny a dĺžky realizácie)

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: Podmienky účasti:
n) 6. a) Doklad o oprávnení uskutočňovať požadované stavebné práce, v ktorom musí byť
zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky,
ktorým je:
- aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá
fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ), alebo
- aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická
osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), alebo
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov
Predkladané doklady musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne overené platné
kópie.
n) 6.b) Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukázať, že disponuje
minimálne jednou osobou s požadovanou praxou a skúsenosťami v profesii
stavbyvedúci - osoba odborne spôsobilá na výkon činnosti podľa § 45 ods. 1 písm. b) a
46a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) v znení neskorších predpisov.
Od stavbyvedúceho sa vyžaduje: - minimálne tri roky odbornej praxe stavbyvedúceho
- získané osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní
skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť
stavbyvedúceho
Uchádzač predloží za stavbyvedúceho nasledovné doklady:
- životopis alebo údaje o odbornej praxi preukazujúce splnenie podmienky účasti, ktorý
musí obsahovať nasledovné údaje:
- meno a priezvisko stavbyvedúceho,
- názov a sídlo objednávateľa, resp. zamestnávateľa stavbyvedúceho,
- čas plnenia zmluvy, resp. pracovných povinností (od - do: mesiac a rok),
- stručný popis predmetu zmluvy, resp. rozsah stavebných prác, ktoré stavbyvedúci
zabezpečoval (min. 2 akcie),
- tel. číslo a meno zamestnanca objednávateľa alebo zamestnávateľa, u ktorého si
možno overiť tieto údaje (pre min. 2 akcie uvedené v predchádzajúcej položke),
- platné osvedčenie stavbyvedúceho o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti pre
činnosť stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch
a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
porovnateľný doklad, príp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej únie, tzn.
ekvivalentný doklad vydaný krajinou sídla uchádzača, na základe ktorého môže
vykonávať uvedenú činnosť v krajine svojho sídla.
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
môže postupovať v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ak uchádzač v predloženej ponuke nesplní podmienky účasti podľa n) bodu 6 časť a) a
b), resp. ponuka nebude obsahovať návrh na plnenie bodov d), f) a n) 1-9 výzvy na
predkladanie ponúk nebude jeho ponuka v tomto verejnom obstarávaní zaradená do
hodnotenia.
Predkladané doklady v ponuke musia byť predložené ako originály, resp. ich úradne
overené (oficiálnou autoritou, ktorá môže úradne overovať doklady a písomnosti, napr.
notárom, OÚ, resp. MÚ a pod.) platné kópie.
o) Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Na vyhodnotenie nebude použitá elektronická
aukcia. Cenové ponuky budú vyhodnocované na základe ekonomicky najvýhodnejšej
ponuky, t.j. získaných bodov z určenia najnižšej navrhovanej ponúkanej celkovej ceny
s DPH výkazu výmer oceňovaného uchádzačom a dĺžky realizácie predmetu zákazky

uchádzačom v kalendárnych dňoch. Celková cena predmetu zákazky s DPH výkazu výmer
oceňovaného uchádzačom je max. 95 bodov ( max. bodová hodnota je pre ponuku s najnižšou
celkovou cenou s DPH výkazu výmer oceňovaného uchádzačom, pri ostatných sa určí úmerou –
hodnotenie ostatných ponúk sa vyjadrí, ako podiel najmenšej celkovej ceny s DPH výkazu výmer
oceňovaného uchádzača a celkovej ceny s DPH výkazu výmer oceňovaného uchádzačom
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený max. počtom bodov, pre uvedené kritérium).
Dĺžka realizácie predmetu zákazky uchádzačom v kalendárnych dňoch je max. 5 bodov (max.
bodová hodnota je pre najkratšiu dĺžku realizácie predmetu zákazky uchádzačom
v kalendárnych dňoch, pri ostatných sa určí úmerou - hodnotenie ostatných ponúk sa vyjadrí, ako podiel
najkratšej dĺžky realizácie predmetu zákazky uchádzačom v kalendárnych dňoch a dĺžky
realizácie predmetu zákazky uchádzačom v kalendárnych dňoch príslušnej vyhodnocovanej
ponuky, prenásobený max. počtom bodov, pre vedené kritérium).
Max. počet bodov bude pridelený ponuke uchádzača, ktorý získa najviac bodov z oboch kritérií. Úspešným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa umiestni na prvom mieste.
p) Informácia o vyhodnotení ponúk
Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bude všetkým zúčastneným uchádzačom
písomne bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk.
r) Komunikácia
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a zúčastnenými uchádzačmi bude prebiehať
písomne poštou, resp. e-mailom. Ponuky na základe zadania verejného obstarávateľa sa
budú predkladať verejnému obstarávateľovi výhradne poštou alebo osobne v písomnej
podobe cez podateľňu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať
predkladané ponuky na predmet zákazky na základe stanovených dvoch kritérií. Informácia
o úspešnosti ponúk zúčastnených uchádzačov bude verejným obstarávateľom bezodkladne
zaslaná poštou, e-mailom, resp. osobným doručením.
s) Aplikácia zákona o verejnom obstarávaní
Skutočnosti neupravené v týchto súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie sa
spravujú príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

