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Vec: Výzva na predloženie ponuky.
Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00311006, ako verejný obstarávateľ v
zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO
na nižšie špecifikovaný predmet zákazky (dodanie tovaru):
„Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B – nákup stavebného materiálu“
Identifikácia projektu:
Program:
Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
Názov podopatrenia PRV: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých
druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných
zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)
Primárna fokusová oblasť: 6B. Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach
Oblasť:
6B. Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií, lávok, mostov, chodníkov a
záchytných parkovísk, autobusových zastávok
Fond:
EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
Kód výzvy:
MAS_095/7.2/1
Názov projektu:
Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy
popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Prusy
Sídlo:
Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Štatutárny zástupca:
Mgr. Igor Súkeník, starosta obce
IČO:
00311006
DIČ:
2021054244
Tel.:
038 / 768 24 19
Fax:
038 / 768 24 19
E-mail:
obecprusy@stonline.sk
Internetová stránka:
www.prusy.sk
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu, IBAN:
SK87 0200 0000 0000 1252 7192

-2-

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Ponuku prosíme doručiť poštou na poštovú adresu (sídlo)
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, resp. osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1.
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Igor Súkeník, starosta obce, Obec Prusy, Obecný úrad
Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou, tel. 038 / 768 24 19, fax.: 038 / 768 24 19, e-mail:
obecprusy@stonline.sk.
4. Predmet obstarávania: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy
popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B – nákup stavebného materiálu.
Predmetom verejného obstarávania je výber dodávateľa na dodávku stavebného materiálu (tovar) pre
akciu: „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy
050034 – Vetva B“, ktorý je nevyhnutný na naplnenie stanovených cieľov projektu v rámci realizácie
projektu spolufinancovaného z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020.
Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu pre akciu: „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a
miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B“. Rozsah predmetu zákazky
a technické špecifikácie dodávaného tovaru sú uvedené v priloženom zozname dodávaného tovaru
(Príloha č. 2 tejto výzvy).
Pokyny pre uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, opis predmetu zákazky,
spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania tovaru sú obsahom Prílohy č. 1 tejto výzvy –
Súťažné podklady.
Spoločný slovník obstarávania: CPV – 44113000-5, 44912400-0.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Kúpna zmluva (vzor kúpnej zmluvy je súčasťou Prílohy č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady).
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)[KM1]:
Predmetom zákazky je dodanie stavebného materiálu pre akciu: „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a
miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B“. Rozsah predmetu zákazky
a technické špecifikácie dodávaného tovaru sú uvedené v priloženom zozname dodávaného tovaru
(Príloha č. 2 tejto výzvy).
Pokyny pre uchádzačov, kritériá na hodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia, opis predmetu zákazky,
spôsob určenia ceny a obchodné podmienky dodania tovaru sú obsahom Prílohy č. 1 tejto výzvy –
Súťažné podklady.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: Predpokladaná hodnota zákazky bola určená v zmysle § 6 zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na: 29 266,49,-EUR bez DPH.
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania tovaru: do 30 dní od nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
Miesto dodania tovaru: Obec Prusy, NUTS kód: SK 022 – Trenčiansky kraj.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 30 dní od
nadobudnutia účinnosti kúpnej zmluvy.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy – Príloha č. 1 až 3
tejto výzvy.
11. Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 a vlastné zroje verejného
obstarávateľa.
12. Lehota na predloženie ponuky: Uchádzači môžu svoju ponuku predložiť najneskôr do 12.12.2019 do
09:00 hod na miesto a spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy. Rozhodujúci je termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi. Ponuky predložené po tomto termíne nebudú zaradené do
vyhodnocovania a budú vrátené uchádzačom neotvorené.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne spôsobom uvedeným v bode 2 tejto Výzvy.

-314. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Najnižšia
cena spolu s DPH. Verejný obstarávateľ vo verejnom obstarávaní vyberie ako úspešnú ponuku
uchádzača s najnižšou cenou s DPH, s ktorým uzavrie kúpnu zmluvu – podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto
výzvy – Súťažné podklady.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: Minimálne požadované údaje: obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo
účtu a kontaktná osoba, s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk Uchádzač predloží vyplnením
formuláru, ktorý tvorí Prílohu č. 3: „Návrh na plnenie kritéria“ tejto Výzvy. Uchádzač vyplní
príslušný formulár podľa toho, či je, alebo nie je platcom DPH.
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný
obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ktorým uchádzač preukáže, že je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (postačuje
fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných zdrojov).
d. Čestné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný
obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia
vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti
vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte
sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a v predmetnom verejnom obstarávaní nie je
v konflikte záujmov.
e. Kúpna zmluva. Uchádzač predloží podpísaný návrh Kúpnej zmluvy (vzor kúpnej zmluvy tvorí
súčasť Prílohy 1 tejto Výzvy), upravený na vynechaných miestach na základe predkladaného
návrhu uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, pričom v súlade s predkladanou
ponukou vyplní aj prílohy zmluvy:
Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy: Identifikačné údaje predmetu zmluvy a presné technické špecifikácie
dodávaného tovaru - špecifikácia predmetu zmluvy, kde pri každej položke uchádzač uvedie
špecifikáciu ponúkaného tovaru a jeho obchodný názov.
Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy: Rozpočet - Kalkulácia ceny, jednotkové ceny dodávaného tovaru.
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom jazyku, to znamená
v slovenskom jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom
jazyku, musí byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí
rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku. Dokumenty
preložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského jazyka.
V prípade predloženia cenovej ponuky poštou, alebo osobne preloží uchádzač ponuku v
neprehľadnom obale, pričom okrem svojej adresy a adresy verejného obstarávateľa uvedenej v
bode 1 tejto Výzvy aj nápis: „Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B – nákup stavebného materiálu –
NEOTVÁRAŤ“.
K pokynom na zostavenie ponuky podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.
16. Otváranie ponúk: Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk uvedenej v bode 12
tejto Výzvy budú otvorené dňa 12.12.2019 o 10.00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Obec Prusy, Obecný úrad Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou,
zasadacia miestnosť obce, 1. poschodie.

-417. Postup pri otváraní ponúk: Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Pred otvorením ponúk sa overí
neporušenosť ponúk a zverejnia sa obchodné mená alebo názvy, sídla, miesta podnikania alebo adresy
pobytov všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených
verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk; ostatné údaje uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
Podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 30.09.2020.
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami a uchádzačmi a miesto pre poskytnutie vysvetľujúcich
informácií:
Obec Prusy, Obecný úrad Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou.
Mgr. Igor Súkeník, starosta obce, Obec Prusy, Obecný úrad Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad
Bebravou, tel. 038 / 768 24 19, fax.: 038 / 768 24 19, e-mail: obecprusy@stonline.sk.
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky,
- cena bude stanovená v € bez DPH, ak je záujemca platcom DPH, uvedie DPH a cenu spolu aj s DPH.
- ak záujemca nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH v ponuke upozorní.
b) Rozdelenie predmetu zákazky: Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky, nemá
možnosť predložiť cenovú ponuku na niektorú z jej častí.
c) Informácie o variantoch, zábezpeke, elektronickej aukcii: Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné
riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje. Elektronická aukcia sa nepoužije. Výlučne v prípade, ak technickú
špecifikáciu niektorej časti zákazky nebolo možné opísať dostatočne presne a zrozumiteľne a preto sa
verejný obstarávateľ pri takejto položke odvoláva na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť, miesto pôvodu alebo výroby, má uchádzač možnosť predložiť ekvivalentný
tovar za podmienky dodržania ostatných, definovaných minimálnych technických špecifikácií.
d) Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorou sa uzatvorí Kúpna zmluva: Skupina
dodávateľov nemusí vytvoriť právnu formu na účely účasti vo verejnom obstarávaní. Skupina dodávateľov
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za
každého člena skupiny osobitne.
Podrobnejšie v Prílohe č. 1 tejto výzvy – Súťažné podklady.
V Prusoch, dňa 27.11.2019.
S úctou

Mgr. Igor SÚKENÍK
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – Súťažné podklady.
Príloha č. 2 – Zoznam dodávaného tovaru.
Príloha č. 3 – Formulár „Návrh na plnenie kritéria“.

Príloha č. 1 – Súťažné podklady.

Príloha č. 2 – Zoznam dodávaného tovaru

Zoznam dodávaného tovaru
Akcia: Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B
Objekt: Nákup stavebného materiálu

Objednávateľ: Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Spracoval: PIO Keramoprojekt a.s.Trenčín

Miesto. Prusy
P.
č..

Dátum: 9. 9. 2019
Popis

MJ

Množstvo celkom

Hmotnosť
celkom (t)

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej
1 emulzie v množstve od 0,50 do 0,80 kg/m2

m2

Betón asfaltový nemodifik. I.tr. strednozrnný AC 11 O alebo
2 hrubozrnný AC 16 L, po zhutnení hr. 50 mm

m2

452,500

58,671

3 Dlažba Low value Premac zámková hr.6 cm SIVÁ

m2

1 390,260

191,856

4 Premac OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY

ks

933,240

21,465

5 Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x26x15 cm

ks

352,490

29,962

6 Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x15x15 cm - znížený

ks

489,850

31,840

7 Premac OBRUBNÍK CESTNÝ 100x15x15 cm - prechodový

ks

70,700

4,596

Celkom

452,500

0,321

Jednotková
cena

Cena celkom

Príloha č. 3 – Formulár Návrh na plnenie kritéria

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA
Predmet zákazky:

Výstavba a rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií
v obci Prusy popri ceste III. triedy 050034 – Vetva B – nákup stavebného materiálu
Verejný obstarávateľ: Obec Prusy, Prusy 111, 957 03 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00311006
Uchádzač (názov, adresa, IČO): ....................................................................................

Kritérium

Cena bez DPH

DPH

Cena s DPH

Cena (EUR) SPOLU

Uchádzač je / nie je platiteľ DPH.

V .............................. dňa ..........................

.................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

