Obec Chvojnica
Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno
Prieskum trhu
výzva na predkladanie cenových ponúk
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.)

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov : Obec Chvojnica
IČO : 00649040
Sídlo : Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno
Kontaktná osoba : Branislav Dobrotka
Telefón : 046/5446346, 0948525955
E-mail : branislav.dobrotka@chvojnica.eu
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1. Názov zákazky : Detské a fitness ihrisko
2.2. Druh zákazky : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
2.3. Miesto dodania : Obec Chvojnica
2.4. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
3. Opis predmetu zákazky :
3.1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce: Detské a fitness ihrisko v obci
Chvojnica parc. č. KN „C“ 211, KN „212“ a KN „C“ 268, Položka je bližšie špecifikovaná v Prílohách č.1 a
2 , ktoré sú pre uchádzačov záväzné
3.2. Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške
12934,32 EUR.
3.3. Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný
postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá
ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na
základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
3.4. Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej
dohode s starostom obce (tel. kontakt +421 948 525 955)

3.5. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami
overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača.
4. Stanovenie cenovej ponuky :
4.1. Ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené s plnením zákazky pri dodržaní
zákona o cenách.
4.2. Cenovú ponuku požadujeme predložiť nacenením jednotlivých položiek.
4.3. Do cenovej ponuky žiadame uviesť, či uchádzač je alebo nie je platiteľom DPH.
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1. Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1. Projekt bude financovaný nasledovne:
- z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa,
- z externých zdrojov (Pôdohospodárska platobná agentúra, kód výzvy MAS_059/7.4/2
6.2. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na
základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po prevzatí diela a následnej fakturácie.
Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.
6.3. Zálohy nebudú poskytované.
6.4. Faktúra bude vystavená podľa skutočných prác potvrdená objednávateľom
v maximálnom rozsahu tejto výzvy
7. Podmienky účasti uchádzačov :
7.1. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky
priložil ako prílohu aj nasledovné dokumenty:
A) doklad o oprávnení poskytovať službu – originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu.
B) "výkaz-výmer" (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
C) čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (vzor dostupný
v prílohe).
D) čestné vyhlásenie ku sociálnemu aspektu.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je
oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
8. Lehota na predloženie ponuky :
8.1. Lehota na predloženie ponuky je určená do 16.12.2020 do 12:00 hod.
8.2. Adresa, na ktorú sa má ponuka doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
8.3. Ponuka môže byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom.

8.4. Doklady požadujeme vložiť do uzavretej obálky s jasným označením odosielateľa
a adresáta a viditeľným označením hesla: Súťaž Detské a fitness ihrisko v obci Chvojnica –
NEOTVÁRAŤ
8.5. Elektronicky na emailovú adresu branislav.dobrotka@chvojnica.eu s predmetom
emailovej správy: Súťaž Detské a fitness ihrisko v obci Chvojnica – NEOTVÁRAŤ
9. Kritériá na hodnotenie ponúk :
9.1. Nízka cena za celý predmet zákazky v porovnaní s kvalitou výrobku.
10. Podmienky účasti uchádzačov :
10.1. Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku
vyhodnotenia iba úspešnému uchádzačovi.
10.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
10.3. V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami
§ 8a zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred
diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) verejný
obstarávateľ v tomto verejnom obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce sa
sociálnych hľadísk pre Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014-2020.
A to najmä tak, že:
• v prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity, zamestná
minimálne dve osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie diela (v poradí dostupnosti kapacít
- obec, okres, VÚC) tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v súlade so zmluvne záväzným časovým
harmonogramom.
Pri procese Výberu dodávateľa stavebných prác bude zohľadnený sociálny aspekt:
• podpora dôstojnej práce,
• dodržiavanie základných pracovných noriem,
• zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
• podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv:
• dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom EÚ,
• dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti,
Verejný obstarávateľ bude dodržiavanie týchto aspektov kontrolovať na základe verejne prístupných
registrov. Podmienky sociálneho aspektu bude zohľadnené aj pri príprave Zmluvy o Dielo s úspešným
uchádzačom
11. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača + Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka)
Príloha č. 2 – Vyhlásenie uchádzača

Príloha č. 3 – Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 4 – Rozpočet (výkaz výmer)
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia, Technická správa , Sprievodná a súhrnná správa.
12. Za opis predmetu obstarávania : Branislav Dobrotka
V Chvojnici, 04.12.2020

...............................................
Branislav Dobrotka
Starosta obce

