Výzva na predkladanie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou
TECHNICKÉ

SLUŽBY MESTA NOVÁ BAŇA

Dlhá lúka 18 , 968 01 Nová Baňa
Tel: 045/6856003,
045/6
e-mail: tsnb.riaditel@gmail.com

Výzva
zákazka 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 na uskutočnenie::
„Rekonštrukcia
Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“
Ba
Baň
stavebné práce
Spoločný
ný slovník obstarávania (CPV):
45000000-77 Stavebné práce
45233142-66 Práce na oprave ciest
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
obstarávate
Názov:
Sídlo
Obec (mesto):

Technické služby mesta Nová Baňa
Ba

PSČ:

968 01 Nová Baňa
Ba

Ulica:

Dlhá lúka 18

Zastúpené:

Ľuboš Palaj,
Palaj riaditeľ TS

IČO:

00185221
185221

DIČ:

2021111345

IČ DPH:

SK2021111345
2021111345

Bank. spojenie:

VÚB , a.s. č.ú. SK38 0200 0000 0000 1123 6422

Nová Baňa
Baň

Verejný obstarávateľľ podľa
ľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.. 343/2015 Z.z. v znení neskorších
predpisov
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:
uchádzač
Ing. Martina
Lauková, Scholaris, s.r.o.
Telefón: 0904 090 344, E--mail: scholarisvo@skolam.sk
2. Typ zmluvy: zmluva o dielo a následná fakturácia
3. Miesto dodania predmetu zákazky: mesto Nová Baňa, Ulica mieru
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“
Ba
je
rekonštrukcia a vybudovanie novej konštrukcie vozovky komunikácie vrátane trvalého

dopravného značenia v meste Nová Baňa na Ulici mieru podľa špecifikácie uvedenej v
prílohách výzvy a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa. Súčasťou zákazky sú všetky
náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zákazky. Zákazka bude financovaná z
rozpočtových prostriedkov mesta Nová Baňa.
Podrobný opis predmetu zákazky je definovaný v osobitnej prílohe tejto Výzvy ako Opis
predmetu zákazky (resp. výkaz výmer + projektová dokumentácia) – príloha č. 3.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s uskutočnením stavebných prác v
požadovanom rozsahu, vyplývajúce z opisu a príloh tejto Výzvy.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet
zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto
výzve. Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
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.
6. Predpokladaná hodnota zákazky : 73 681,59 € bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
7. Lehota na dodanie predmetu zákazky: do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti
zmluvy o dielo
8. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
a/ dňa 29.05.2020 do 9.00 hod. stredoeurópskeho času
b/ doručenie osobne, poštou alebo kuriérskej služby v zalepenej obálke s označením súťaž
„Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“ – Neotvárať na
adresu verejného obstarávateľa:
Technické služby mesta Nová Baňa, Dlhá lúka 18, 968 01 Nová Baňa
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v Eurách.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade
zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad
v slovenskom jazyku.
Súčasťou výzvy na predloženie ponuky nie je návrh zmluvy; ten verejnému
obstarávateľovi predkladá len úspešný uchádzač. V prípade, že s úspešným uchádzačom
nebude možné z akýchkoľvek dôvodov uzatvoriť zmluvu, bude na predloženie návrhu
zmluvy a na rokovanie o zmluvných podmienkach a uzavretie zmluvy vyzvaný uchádzač,
ktorého ponuka bude vyhodnotená ako 2. v poradí.
V tejto výzve sú uvedené všetky podklady na predloženie cenovej ponuky. Ďalšie
súťažné podklady sa preto neposkytujú.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky: predmet zákazky bude financovaný
z rozpočtu mesta Nová Baňa na roky 2020 – 2022, formou bezhotovostného prevodu
v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi,
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pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Verejný obstarávateľ
neposkytuje žiaden preddavok.
10. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní alebo ak u neho
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Ustanovenie § 11 zákona o verejnom obstarávaní týmto nie je dotknuté.
Tohto verejného obstarávania sa teda môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Túto
podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie fotokópie dokladu o
oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra. Uvedené (doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce sa
nevyžaduje (a uchádzač nebude v prípade nepredloženia vylúčený) v prípade, ak má
uchádzač aktuálny zápis vo verejne prístupnom registri na stránke www.orsr.sk alebo
www.zrsr.sk alebo www.uvo.gov.sk alebo v inom, verejne prístupnom registri. V tomto
prípade si oprávnenie uchádzača realizovať predmet zákazky overí verejný obstarávateľ.
Odporúča sa v tomto prípade uviesť v ponuke link na overenie dokladu o oprávnení
podnikať, ktoré sú predmetom tejto zákazky.
Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Túto
podmienku účasti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.
Úrad vedie zoznam hospodárskych subjektov, ktorí preukázali splnenie podmienok účasti
osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) až f) a ods. 2, 4 a 5 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorí o zapísanie do
zoznamu hospodárskych subjektov požiadali. Hospodársky subjekt vo verejnom
obstarávaní môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa prvej
vety zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov.
Súčasťou ponuky uchádzača teda musí byť:
• aktuálny doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
• čestné vyhlásenie o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní (vyplnená príloha č. 2)
V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky (originál alebo fotokópiu) a čestné vyhlásenie bude zo
zákazky vylúčený.
Ďalšie podmienky účasti: nevyžaduje
Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Predloženie dokladov o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, čestného vyhlásenia
a ďalšie ak sa vyžadujú.
11. Spôsob určenia ceny: Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Ak uchádzač je platcom DPH navrhovanú cenu uvedie v zložení
zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. Ak
uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Zmluvná navrhovaná cena musí
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zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s predmetom zákazky. Uchádzač vyplní
prílohu č. 1 – Návrh na plnenie kritérií na hodnotenie ponúk súčasťou.
12. Vyhodnotenie ponúk
Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia
tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuky.
Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponúk,
pričom bude primerane aplikovať § 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostredníctvom webovej stránky či profilu verejného
obstarávateľa. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet
zákazky uvedené v tejto výzve.
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční
až po vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za
celý predmet zákazky. Tzn., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena
celkom za celý predmet obstarávania predmetu zákazky ako celku vrátane DPH.
14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž alebo neprijať ani jednu
z predložených ponúk ak sa zmenia podstatne okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená
alebo ak ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet
zákazky.
Záujemca je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom, 12. mesiacov od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
V prípade, že sa v priebehu verejného obstarávania preukáže, že bude nevyhnutné predĺžiť
lehotu viazanosti ponúk, bude verejný obstarávateľ o tejto skutočnosti a o novej lehote
viazanosti ponúk informovať uchádzačov. Uchádzač je svojou ponukou viazaný aj počas
tejto predĺženej lehoty viazanosti ponuky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok súťaže.
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk, sa záujemcom nevracajú. Zostávajú
verejnému obstarávateľovi ako súčasť dokumentácie z verejného obstarávania.
V Novej Bani, dňa 19.05.2020

Vyhotovil: Ing. Martina Lauková,

Podpis:...............

Schválil: Ľuboš Palaj,

Podpis:................

Ľuboš Palaj
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riaditeľ TS
Príloha č. 1 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií „Rekonštrukcia miestnej komunikácie
Ulica mieru, Nová Baňa“

Názov uchádzača :

Adresa uchádzača :

Tel. č. :

Fax :

e-mail :

Návrh plnenia kritérií
„............................................................“

Cena za predmet zákazky

Cena bez DPH (EUR)

DPH 20% (EUR)

Cena s DPH (EUR)

V .............................................................. dňa: .........................................................
.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov

- neoddeliteľnou súčasťou Návrhu uchádzača na plnenie kritérií je ocenený výkaz výmer
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Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová
Baňa“
Čestné vyhlásenie
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie Ulica mieru, Nová Baňa“
Základné údaje
Názov / obchodné meno uchádzača:
Adresa sídla /miesta podnikania uchádzača:
IČO:
- že sme sa nedopustili v predchádzajúcich troch rokoch závažného porušenia povinností v oblasti
životného prostredia, sociálneho práva alebo pracovného práva, za ktoré by nám bola uložená sankcia;
- že sme sa nedopustili závažného porušenia profesijných povinností;
- že sme sa nepokúsili neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávateľa;
- že neexistuje konflikt záujmov medzi uchádzačom a verejným obstarávateľom a v tejto súvislosti:
- som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov („zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré by mohli viesť k zvýhodneniu
nášho postavenia vo verejnom obstarávaní,
- som neposkytol a neposkytnem akejkoľvek, čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu s týmto verejným obstarávaním,
- budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov, alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
- poskytnem verejnému obstarávateľovi v tomto verejnom obstarávaní presné, pravdivé a
úplné informácie;
- že nám nebol uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;
- že neexistujú dôvody, ktoré by narúšali čestnú hospodársku súťaž;
- že spĺňame podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f);
- súhlasím s evidenciou a spracovaním osobných údajov podľa Zákona č.18/2018 Z.z. a Nariadenia
(EÚ) 2016/679. V zmysle Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane
osobných údajov súhlasíme so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov uvedených v
našej ponuke verejným obstarávateľom a/alebo osobou splnomocnenou na proces verejného
obstarávania. Zároveň dávame súhlas na ich sprístupnenie aj tretím osobám, ktorými sú kontrolné
orgány vykonávajúce kontrolu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a to až do
31.12.2028. Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému
prenosu do tretích krajín. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak súhlas zanikne po uplynutí
31.12.2028.

dolu podpísaný ......štatutár spoločnosti ...... vyhlasujem:
V .............................................................. dňa: .........................................................
.........................................................
Odtlačok pečiatky a podpis/y štatutárneho/nych zástupcu/ov
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Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky (resp. výkaz výmer + projektová dokumentácia)
– osobitná príloha vo formáte xls. a pdf.
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