Mesto Bardejov
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
IČO: 00321842

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Zákazka zadávaná podľa §117zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Predmet zákazky:
Stavebné práce
„Vodozádržné opatrenia – Sídlisko Družba“
1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Bardejov
Sídlo:
Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov
Štatutárny zástupca:
MUDr. Boris Hanuščak - primátor
IČO:
00321842
DIČ:
2020622923
Kontaktná osoba :
PhDr. Andrea Kmecová
Mobilný telefón :
0948 544 901
E-mail
prieskum2020@gmail.com
Internet:
www.bardejov.sk
Mesto Bardejov je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO).
Verejný obstarávateľ plánuje financovať predmet obstarávania z nenávratného finančného
príspevku z operačných programov Európskej únie v programovom období 2014-2020.

2.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Stavebné práce - „Vodozádržné opatrenia – Sídlisko Družba“

3.

DRUH ZÁKAZKY
Stavebné práce
Spoločný slovník obstarávania:
45211360-0 Stavebné práce na rozvoji miest

4.

ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

5.

HLAVNÉ MIESTO POSKYTNUTIA SLUŽBY:
Kataster mesta Bardejov - uvedené v projektovej dokumentácii.

6.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
166 547,80 € bez DPH.

7.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Riešené územie sa nachádza v intraviláne mesta Bardejov, v západnej časti zastavaného
územia v strednej časti sídliska Družba v priestore medzi tromi vežovými obytnými blokmi.
Stavebná úprava v sebe zahŕňa vybúranie asfaltového povrchu a jeho nahradenie
vsakovacími AS – TTE roštami aj s príslušnou podkladovou vrstvou čím sa dosiahne
vodopriepustné riešenie parkoviska za účelom zadržania dažďových vôd v území.
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Celkové stavebné práce budú prevedené v zmysle projektovej dokumentácie.
Predmet verejného obstarávania pozostáva z:
• realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer - viď Príloha č. 1 a
Príloha č. 2 tejto Výzvy (prílohy na vyžiadanie na e-mailovej adrese
prieskum2020@gmail.com)
• záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne
špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný
obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt
alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže
uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor
medzi informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že
informácia uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred
informáciou uvedenou v projektovej dokumentácii.
OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a
termín obhliadky je možné dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa
podľa bodu 1. týchto súťažných podkladov. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
realizácie predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.
Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadosti o dodatok k zmluve, prípadne
žiadosti o navýšenie finančných prostriedkov počas výstavby diela z dôvodu, že
uchádzačovi neboli známe skutočnosti, ktoré bolo možné zistiť alebo predpokladať na
základe obhliadky miesta výstavby.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIA

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne variantné riešenia.
8.

9.

10.

PREDPOKLADANÝ TERMÍN POSKYTNUTIA SLUŽBY:
Termín začatia:
je závislý od vyhodnotenia Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok Termín ukončenia: je závislý od vyhodnotenia Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok
ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa a
spolufinancovaný z fondov Európskej únie.
PODMIENKY ÚČASTI VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ:
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia,
ktoré sú predmetom zákazky.
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11.

SPÔSOB URČENIA CENY (ODPLATY) A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Uchádzač predloží cenovú ponuku v súlade s kalkuláciou ceny uvedenou v Prílohe č.2
tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke.
Úspešný uchádzač (poskytovateľ) bude realizovať zákazku na základe zmluvy uzavretej s
verejným obstarávateľom. Platobné podmienky sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo Príloha č.3 tejto Výzvy.

12.

PONUKA PREDLOŽENÁ UCHÁDZAČOM MUSÍ OBSAHOVAŤ TIETO DOKLADY:
1. Identifikačné údaje uchádzača
2. Doklady podľa bodu 10. Tejto Výzvy
3. Navrhovanú cenu predmetu zákazky podľa Prílohy č.2 tejto Výzvy (vyplnený výkaz výmer)
4. Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom - Príloha č.3 tejto Výzvy
5. Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 4 tejto Výzvy
6. Zoznam subdodávateľov podľa Prílohy č. 5 tejto Výzvy
7. Harmonogram prác

13.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:
Ponuky s obsahom podľa bodu 12. Tejto Výzvy musia byť doručené v lehote na
predkladanie ponúk e-mailom, poštou, kuriérom alebo osobne (v zmysle úradných
hodín podateľne) v termíne do 11.01.2021 do 12:00 hod.
Mestský úrad Bardejov
Radničné námestie 16
085 01 Bardejov
alebo
prieskum2020@gmail.com
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej
obálke. Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
•
Adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
•
Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné
mená a sídla, resp. Miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
•
Označenie „Verejné obstarávanie–neotvárať“
•
Označenie heslom: -„Vodozádržné opatrenia – Sídlisko Družba“

14.

KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLO UPLATNENIA:
1.
Názov:
Celková cena za predmet obstarávania (EUR s DPH)
Relatívna váha:
80
2.
Názov:
Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa
prevzatia staveniska (v kalendárnych dňoch)
Relatívna váha:
20
P.č.
1.
2.

Kritérium
Celková cena za predmet obstarávania (EUR s DPH)
Čas potrebný na realizáciu predmetu obstarávania odo dňa prevzatia
staveniska (v kalendárnych dňoch)

Body
Max 80
Max 20
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Ako víťazná ponuka bude prijatá tá, ktorá získa najvyšší súčet bodov.
15.

Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov Európskej únie: ÁNO/NIE

16.

UZAVRETIE ZMLUVY
Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ
vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť
uzatvorená v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného
uchádzača.
Zmluva a celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je
podmienené jej schválením Poskytovateľom NFP. Zmluva o dielo nadobúda účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) Dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je
verejný obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok a
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu
verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný
obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu
anulovať.

17.

18.

OSTATNÉ POŽIADAVKY
a) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle
ZVO a zák.č.211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný zverejňovať informácie, ktoré sa
získali za verejné financie.
Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a
relevantných informácii podľa §117 ZVO.
Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek
výhrad a bez časového obmedzenia.
b) Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly,
auditu, overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorú má verejný obstarávateľ
uzavretú s poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými
osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
• Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
• Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný organ a
nimi poverené osoby,
• Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
• Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
• Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES.
DÔVODY NA ZRUŠENIE POUŽITÉHO POSTUPU ZADÁVANIA ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
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dôvodov:
• nebude predložená ani jedna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
19.

PLATNOSŤ PONÚK:

Do 30.12.2021

Zoznam príloh:
Príloha č.1 a č. 2 budú poskytnuté na vyžiadanie na adrese: prieskum2020@gmail.com
Prílohač. 1 - Projektová dokumentácia
Prílohač. 2 - Výkaz výmer
Prílohač. 3 - Zmluva o dielo (Návrh)
Prílohač. 4 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 5 - Zoznam subdodávateľov

V Prešove, dňa: 28.12.2020
PhDr. Andrea Kmecová, v.r.
splnomocnenec
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