Výzva na predloženie cenovej ponuky
podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov

Pre zákazku s názvom:

„CHODNÍK PRE PEŠÍCH BIELA PÚŤ– LUTONSKÉHO PROMENÁDA“
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa – podľa § 7 ods. 1 písm. d)

Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Telefón:
Web:

REGION LIPTOV,
oblastná organizácia cestovného ruchu
Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš
42219906
2023486069
Ing. Darina Bartková, výkonná riaditeľka
+421 44 55 65 401
www.visitliptov.sk

Názov a adresa organizácie, na ktorej možno získať ďalšie informácie
Názov:
Kontaktná osoba:
Sídlo
Obec (mesto):
Ulica:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Euro Dotácie, a.s.
JUDr. Zuzana Waczlavová

Žilina
Na Šefranici
041/415665268
waczlavova@eurodotacie.sk
www.eurodotacie.sk

IČO: 36 438 766
IČ DPH:SK2022122520
PSČ: 010 01
Číslo: 1280/8

(2) Stručný opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výstavba Chodníka pre peších v Demänovskej doline. Bližšia špecifikácia
predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.1 výzvy - Opis predmetu zákazky a v prílohe č. 2 výzvy –
Výkaz výmer.
(3) Druh zákazky : stavebná práca
(4) Predpokladaná hodnota zákazky je podľa § 6 ZVO : 102 050,63 € bez DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak predložené cenové ponuky nebudú
zodpovedať jeho finančným predpokladom alebo nebudú zodpovedať požiadavkám uvedeným
v tejto výzve
(5) Lehota na dokončenie stavebných prác: do 30.6.2020, rozdelená do dvoch etáp podľa
podmienok uvedených v zmluve o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy
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(6) Financovanie predmetu obstarávania

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
(7) Lehoty a predloženie cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky: do 15. apríla 2019 do 12,00 hod.
(8) Podmienky účasti
8.1 Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia - § 32 zákona

8.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona. Jej splnenie preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a)predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e)zákona- doklad o oprávnení dodávať tovar ,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky
b)zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona, a z
ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať službu, ktorá zodpovedá
predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom
8.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v zozname hospodárskych
subjektov.
8.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
8.1.3 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov vo fotokópii (predloženie ponuky v listinnej podobe), alebo scanom dokladu
pri predložení ponuky e-mailom
8.1.4 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
8.1.5. Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého existuje dôvod na
vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona.
8.2. Finančné a ekonomické postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona
Nevyžaduje sa.
8.3. Technická a odborná spôsobilosť
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona
8.3.1 Uchádzač musí v súlade s § 34 ods.1 písm. b) zákona preukázať, že za predchádzajúcich
päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania (od 8.3.2014 do 8.3.2019) uskutočnil
minimálne 2 stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru.

8.3.2. Splnenie predmetnej podmienky účasti preukazuje uchádzač zoznamom stavebných prác
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác , doplnený potvrdením
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ dokladom je referencia. Ak
bola odberateľom iná osoba, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ. Ak také potvrdenie nemá
uchádzač k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich uskutočnení doplnené o doklad o ich
uskutočnení / napr. Faktúra, alebo zmluva/
(9) Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, sadzbu DPH, cenu v eurách vrátane
DPH a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH) Navrhovaná cena musí byť stanovená
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené
s plnením predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu. Neplatca DPH ocení
ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní.
(10) Obsah ponuky:

•
•
•
•

Ocenený položkový výkaz výmer podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača vrátane identifikačných údajov (príloha č.2)
Návrh na plnenie kritéria – cena v štruktúre podľa bodu 9 výzvy (príloha č. 3).
Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (kópia, alebo scan dokladu).
Doklady podľa bodu 8.3.2.

Ak uchádzač nepredloží všetky náležitosti podľa bodu 10 tejto výzvy a nebude možné uplatniť
inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.
(11) Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Euro Dotácie, a .s.

Na Šefranici 1280/8
010 01 Žilina
kontaktná osoba: JUDr. Zuzana Waczlavová
V prípade zasielania ponuky poštou obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu
predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a označenie „Súťaž – „CHODNÍK PRE PEŠÍCH BIELA PÚŤLUTONSKÉHO PROMENÁDA“ - Neotvárať. V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za
predčasné otvorenie obálky.
Pri zaslaní e-mailom musí predmet obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky a označenie:
„Súťaž – CHODNÍK PRE PEŠÍCH BIELA PÚŤ LUTONSKÉHO PROMENÁDA“
Ponuky musia byť predložené v slovenskom resp. českom jazyku
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(12) Kritérium hodnotenia

Najnižšia cena za predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH, resp. cena celkom (u neplatcu DPH).
(13) Ostatné informácie

13.1. Záujemcom sa odporúča absolvovať obhliadku a získať tak potrebné informácie
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Je v záujme uchádzača sa pred podaním ponuky
s miestom plnenia oboznámiť. Záujemca je oprávnený nahlásiť sa na obhliadku, ktoré sa
uskutočnia dňa 4.4.2019 /štvrtok/ a 9.4.2019 /utorok/ o 11.00 hod. e-mailom na adrese:
prednosta@demanovskadolina.info, predmet: „Chodník pre peších Biela púť- Lutonského
promenáda. „Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu
13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva podľa Obchodného zákonníka.
Úspešný uchádzač predloží originál dokladu o oprávnení dodávať tovar , uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
13.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna
alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.
13.4. V prípade, ak niektorá položka v položkovom rozpočte obsahuje odkaz na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, môže uchádzač ponúknuť rovnocenný ekvivalent, ktorý má identické technické
parametre a úžitkové a kvalitatívne vlastnosti. Ponúknutý ekvivalent musí spĺňať všetky
príslušné technické normy, právne a bezpečnostné predpisy, týkajúce sa predmetných výrobkov
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej
ponuke uviedol nepravdivé údaje.
Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť
dokumentácie tejto zákazky.

Liptovský Mikuláš, dňa 8.3.2019

........................................................
Ing. Darina Bartková
výkonná riaditeľka
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Prílohy: Príloha č.1. – Opis predmetu zákazky
Príloha č.2 – Výkaz výmer
Príloha č. 3 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.4 – Návrh zmluvy o dielo
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