VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
zákazka
podľa § 8 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej
agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV
SR 2014 – 2020 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Investície do ŽV Agrodružstvo Rimavská Seč“.

1. Identifikácia osoby podľa § 8 (ďalej len „obstarávateľ“):
Názov:

Agrodružstvo Rimavská Seč

Sídlo:

Rimavská Seč 980 42

IČO:

36 019 127

Kontaktná osoba: Ing. Stanislav Gajdoš
Tel.:

02/54437744

e-mail:

info@anytimesro.sk

2. Miesto dodania predmetu zákazky:
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Seč, k.ú. Rimavská Seč,
parc. č. 680/86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103.
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výstavba výbehov so zastrešením v rámci výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom 6/PRV/2015. Podrobný opis zákazky
je vymedzený v „technickej projektovej dokumentácii a výkaze výmer“, ktoré tvoria
prílohu č. 1 tejto výzvy, a ktoré Vám spolu s ostatnými prílohami výzvy prikladáme
v elektronickej podobe na CD. Výkaz výmer je zároveň prílohou č.2 Zmluvy o dielo.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky na dodanie stavebných prác je 395 731,80 bez DPH.
5. Finančný zdroj
Vlastné zdroje obstarávateľa a dotačné zdroje z Programu rozvoja vidieka SR 2014 2020.
6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45000000-7 Stavebné práce
7. Obchodné podmienky:
Zmluva o dielo tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.
8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
30.11.2019
9. Lehota na predkladanie ponúk a spôsob predloženia ponúk:
a) 17.1.2018 do 09:00 h

b) doručenie poštou, kuriérom alebo osobne na adresu: ANYTIME s.r.o., Panenská
13, 811 03 Bratislava. Ponuku je potrebné predložiť v písomnej podobe
najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Ponuka musí byť doručená
v nepriehľadnom vonkajšom obale (napr. nepriehľadná obálka). Na obálke/obale
ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
- adresa mandatára obstarávateľa uvedená v bode 9.b)
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania),
- označenie „Agrodružstvo Rimavská Seč – súťaž - neotvárať“.
c) súčasťou ponuky je:
•

uchádzačom podpísaný a opečiatkovaný (v prípade povinnosti používať
pečiatku) nacenený výkaz výmer (ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy na CD
nosiči) – 2x originál. Potvrdenie uchádzača musí byť aj na strane kde sa
uvádza sumárna cenová kalkulácia.
Nacenený výkaz výmer predkladá uchádzač aj v elektronickej podobe na
CD nosiči vo formáte Excel, resp. formáte, ktorý umožňuje vyhľadávanie
a spracovávanie údajov.

•

uchádzačom podpísaný a opečiatkovaný (v prípade povinnosti používať
pečiatku) návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy - 2x
originál.

•

doklad oprávňujúci dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu (výpis z obchodného resp. živnostenského registra) – 2x
originál alebo overená fotokópia nie starší ako 3 mesiace ku dňu
predloženia ponúk (v prípade overenej fotokópie je rozhodujúci dátum
vystavenia dokladu, nie dátum overenia),

•

čestné vyhlásenie, že uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani žiadny člen
štatutárneho orgánu, ani žiadny člen dozornej rady, ani prokurista neboli
právoplatne odsúdení za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov EÚ, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný
čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe (vzor čestného
vyhlásenia tvorí prílohu č.3a výzvy na predkladanie ponúk) - 2x originál nie
starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk.

•

čestné vyhlásenie uchádzača, že neporušuje zákaz nelegálnej práce a
nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (vzor
čestného vyhlásenia tvorí prílohu č.3b výzvy na predkladanie ponúk) - 2x
originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk.

•

čestné

vyhlásenie

uchádzača,

že

nie

je

v

konkurze,

likvidácii,

reštrukturalizácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie (vzor čestného
vyhlásenia tvorí prílohu č.3c výzvy na predkladanie ponúk) – 2x originál nie
starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponúk.
•

referencie

od jedného alebo niekoľkých

užívateľov stavieb, ktorým v

predchádzajúcich 5 rokoch uskutočnil stavebné práce obdobného charakteru
približne v sume predpokladanej hodnoty stavebnej investície s toleranciou 5
%. Za stavebné práce obdobného charakteru poskytovateľ bude považovať
všetky pozemné stavby. V referenciách bude poskytovateľ akceptovať
zákazky (čo sa týka sumy zákazky) s hodnotou o 30% nižšou, ako je
predpokladaná hodnota zákazky bez DPH. Poskytovateľ bude posudzovať
všetky hodnoty finančných referencií od jednotlivého uchádzača/uchádzačov
sumárne. Obstarávateľ akceptuje aj referencie na práce, u ktorých sa
uchádzač podieľal ako subdodávateľ. V takýchto prípadoch predkladá aj
fotokópiu zmluvy, na základe ktorej bola príslušná investícia vzťahujúca sa
k referenciám realizovaná. V prípade vystavených referencií od jedného
užívateľa sa suma zákazky nevzťahuje na jednu investíciu. Od jedného
užívateľa môže predložiť referencie na niekoľko stavebných objektov, ktoré
uskutočnil v predchádzajúcich 5 rokoch. Referencia musí byť potvrdená
odberateľom - 2x originál alebo úradne overená fotokópia. Vzor referenciíe
tvorí prílohu č.4 výzvy na predkladanie ponúk.
d) víťazná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú cenu na
celý predmet zákazky.
10. Dátum a čas vyhodnotenia ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 17.1.2018 o 15:00 hod v sídle obstarávateľa
uvedeného v bode 1. Uchádzači, ktorí predložia cenovú ponuku sa môžu zúčastniť
otvárania obálok v zmysle § 52 ZVO. Vyhodnotenie ponúk komisiou je podľa § 53 ZVO
neverejné. Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu,
že obsah ponuky zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na
predkladanie ponúk, ponuka obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na
predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači bezodkladne informovaní, a to
najneskôr do 5 kalendárnych dní od vyhodnotenia ponúk.
11. Doklady ktoré bude obstarávateľ požadovať od víťazného uchádzača:
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk víťazného uchádzača písomne vyžiada, aby do 5
pracovných dní doručil (za predpokladu, že uvedené doklady nedoručil v rámci zaslania
cenovej ponuky) nasledovné doklady:

a) výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho orgánu, členov dozornej
rady, prípadne prokuristu nie starší ako 3 mesiace (2 x originál alebo úradne
overené fotokópie)
b) výpis z registra trestov právnickej osoby nie starší ako 3 mesiace (2 x originál
alebo úradne overené fotokópie).
Uchádzači môžu predmetné doklady predložiť v rámci predloženia cenovej ponuky ako
jej súčasť.
12. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.
13. Lehota viazanosti ponúk:
6 mesiacov od predloženia cenovej ponuky.

V Bratislave, dňa 18.12.2017

Ing. Stanislav Gajdoš

