Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výkon činnosti stavebného dozoru
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava
IČO 31912214

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Hlavná 259, 02943 Zubrohlava, SK
Kontaktná osoba ThLic. Pavol Jurčišin, +421 435583130, jurcisin.pavol.592@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie 2021
realizácie:
Lehota na predkladanie do 28.4.2021 do 12:00
ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy: Bez návrhu zmluvy, formou objednávky.

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/vyzva/c67ScTDNRg8CGQwyf48YwyA
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Opis zákazky
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

Všeobecný opis zákazky
1. Názov predmetu zákazky:
Výkon činnosti stavebného dozoru pre Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava, IČO: 31912214
2. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb.
3. Postup verejného obstarávania:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava, ako obstarávateľ podľa § 8 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie
predpokladanej hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku Výkon činnosti stavebného dozoru.
Obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 30 000,00 €
bez DPH (v zmysle aktuálnej príručky k verejnému obstarávaniu INTERREG), bude táto výzva nahrádzať prieskum trhu za účelom výberu
dodávateľa predmetného tovaru a ponuky obdržané v tejto výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber
úspešného uchádzača.
4. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.
5. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Výkon stavebného dozoru - rozsah minimálnych činností:
- protokolárne odovzdanie staveniska zhotoviteľom alebo zápisom do stavebného denníka
- kontrola dodržiavania podmienok, ktoré sú v stavebnom povolení, prípadne podmienok a požiadaviek štátneho stavebného dohľadu počas
realizácie stavby a dodržanie technických parametrov v zmysle projektovej dokumentácie
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, zápisom do stavebného denníka v spolupráci so zhotoviteľom
- kontrola miery zhutnenia sypaného materiálu, kontrola kvality používaných materiálov a kontrola kvality technologických postupov
výstavby
- kontrola výrobnej a dielenskej dokumentácie (ako servis pre investora pre jeho odsúhlasovanie), ktorá musí byť k dispozícii pred
odsúhlasovaním a pred zadaním výrobkov do výroby
- bezodkladné informovanie investora o všetkých závažných okolnostiach
- spolupráca s projektantom vykonávajúcim autorský dozor pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom

- kontrola a sledovanie, či zhotovitelia vykonávajú predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrola a vyžadovanie
podkladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (kotevný plán, odtrhové, tlakové a iné skúšky, certifikáty, atesty, protokoly a
pod.)
- sledovanie vedenia stavebného denníka v súlade s podmienkami zmluvy
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd a pri ohrození stavby (vietor, sneh, ...)
- kontrolné dni a zápisy z kontrolných dní
- fotodokumentácia realizácie stavby (1x týždenne)
- spolupráca v priebehu výstavby pri príprave podkladov pre protokolárne odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti, účasť na konaní a
odovzdaní a prevzatí
- posudzovanie potreby a spolupráca s investorom pri riešení viac/menej prác
- kontrola výmer a ceny za jednotlivé položky rozpočtu, ktoré boli odsúhlasené medzi objednávateľom a zhotoviteľom v ZoD a celkovej
fakturácie stavby
- kontrola dokladov ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby
Požadované činnosti sa týkajú nasledovných stavieb :
Stavba :
Názov stavby : Úprava priestranstva pri farskom kostole sv. Petra a Pavla v Zubrohlave
Predpokladaná hodnota zákazky : 300 205,57 EUR bez DPH
Vysúťažená suma po VO : 99 780,00,- EUR s DPH
Ostatné podmienky
1. Osobitné požiadavky:
• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou verejného
obstarávateľa:
Starosta obce - ThLic. Pavol Jurčišin
telefón: 0918 693 660
e-mail: farsky.urad@farazubrohlava.sk
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
2. Miesto a termín dodania/realizácie predmetu zákazky:
Miesto dodania/realizácie: Obec Zubrohlava
Termín dodania/realizácie: Počas realizácie stavby (v priebehu roka 2021)
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Určenie PHZ je predmetom tejto súťaže. V prípade, že bude určená PHZ nižšia ako 30 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať
riadny prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa.
4. Financovanie:
Predmet zákazky bude financovaný nasledovne:
- dotácia z programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020
- dotácia zo štátneho rozpočtu
- vlastné zdroje verejného obstarávateľa
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30
dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Fakturácia prebehne po ukončení diela. Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje
preddavky.
5. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky.
6. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2021.
7. Vyhodnotenie ponúk
- Ponuky uchádzačov, ktoré budú predložené v súlade s Výzvou, budú zoradené do poradia, pričom na prvom mieste bude ponuka
uchádzača, ktorý predložil najnižšiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchádzača, ktorý predložil najvyššiu cenu.
- Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený ten uchádzač, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradí.
- Verejný obstarávateľ prostredníctvom systému oznámi uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk.
- Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka v lehote viazanosti ponúk.
8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH.
9. Doplňujúce informácie:
- Uvedené verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.
- Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých
subdodávatelia, ak majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase
uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod. Povinnosť podľa
predchádzajúcej vety musí byť naplnená po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom postupu verejného obstarávania.
- Úspešný uchádzač vrátane subdodávateľov je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overenia súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ uzatvorenú

na spolufinancovanie predmetu zákazky, a to oprávnenými osobami, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú:
a) Poskytovateľ, s ktorým mám Objednávateľ uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov ES,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi ES.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa
zadávanie zákazky vyhlásilo a nebolo ich možné predvídať.
10. Konflikt záujmov
Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v celom procese tohto postupu zadávania zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní. V prípade identifikovania existencie konfliktu záujmov kedykoľvek v tomto postupe zadávania
zákazky verejným obstarávateľom, tento prijme primerané opatrenia a vykoná nápravu pre jeho odstránenie. Opatreniami podľa prvej vety
sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo realizácie tohto postupu zadávania zákazky alebo úprava jej povinností
a zodpovednosti s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými
opatreniami, vylúči verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzača, ktorého sa konflikt záujmov týka, z
tohto postupu zadávania zákazky.
Prílohy:
Príloha č. 1 Vzor ČV
Požadované prílohy ku cenovej ponuke
12. Pokyny na vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v českom resp. anglickom
jazyku. Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom, českom alebo anglickom 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.
Obsah ponuky(prílohy):
1. Čestné vyhlásenie ( podľa vzoru v prílohe).
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa §32, ods. 1, body e) a f), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných
systémov verejnej správy.
13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
14. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v
systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
b) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú ako naskenované doklady podpísané
osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a teda
nebudú vyhodnocované.
Zmluvné podmienky
1. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Objednávka.

Položky zákazky
P.Č.
1

Názov položky / Špecifikácia
Výkon činnosti stavebného dozoru

Množstvo
1,0 celkom

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke
Príloha č. 1 - Čestné vyhlásenie uchádzača.docx

Typ
Iné

Veľkosť
15,3 kB

