049 43 Jablonov nad Turňou , č. 140,
Tel: 0905981918, papai.lorant@stonline.sk
-------------------------------------------------------------

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom NR SR č. 343 / 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení v zmysle § 117 uvedeného zákona si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie
cenovej ponuky k projektu CBC 01023 „ANTIC “:
„Výstavba hygienického zariadenia – Kompostovací záchod“
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte
ponuku na požadovaný predmet obstarávania.
S pozdravom
Lorant Pápai
Štatutár združenia

Jablonov nad Turňou, 26.01.2017
Prílohy : - Súťažné podklady k spracovaniu cenovej ponuky
- Výkaz výmer - slepý k spracovaniu cenovej ponuky
- Projektová dokumentácia: technická správa, súhrnná technická správa,
jednoduchý výkres vizualizácie a výkres
- Návrh zmluvy o dielo

Prílohač.1
Súťažné podklady k spracovaniu cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: ALMA- Centrum obnovy a ochrany ľudovej architektúry a tradícií Gemera, o.z.
Sídlo:
049 43 Jablonov nad Turňou, č. 140
Štatutárny zástupca: Pápai Lorant
IČO:
35574101
DIČ:
2022624604
Kontaktná osoba:
Lorant Pápai
Telefón:
0915 347 333
e-mail:
papai.lorant@stonline.sk
2. Názov stavebných prác:
„Výstavba hygienického zariadenia – Kompostovací záchod “
3. Opis stavebných prác:
Predmet zákazky je vymedzený projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu výzvy.
Na zabezpečenie hygienických podmienok návštevníkov na parcele č. 572/1 sa vytvorí
hygienické zariadenie – ekologický kompostovací záchod bez prívodu vody. Objekt
kompostovacieho záchodu je jednopodlažný obdĺžníkového pôdorysu s rozmermi 6m x
2m, výška 2,60 m. Konštrukcia drevo, obložená so slamenými doskami omietnutá
hlinou. Na zachytávanie moči sa vytvorí zasiakavacia jama. Jama v objeme 0,50 cm
bude vyplnená štrkom a pieskom. Na povrch jamy sa nasype hlina.
4. Rozsah stavebných prác:
Na základovom páse 500 x 900 mm bude osadená drevená konštrukcia vyplnená
slamenými doskami omietnutá hlinou. Steny sú fixované pomocou výstuže zo
zvarovaných sietí a pozinkovaným pletivom. Povrchová úprava stien vonkajšia je
impregračnou hydrofibráciou a vnútorná vápenným náterom. Tvar strechy je sedlový so
sklonom 35 stupňov na severnú stranu a objekt je orientovaný dvernými vstupmi na juh.
Strešná konštrukcia bude šikmá tzv. zelená ekologická strecha. Je tvorená dreveným
krovom z hranolov pokrytá v troch vrstvách slamou. Vstup bude zabezpečený troma
dvernými otvormi do samostatných miestností označených ako ženská toaleta 1x,
mužská toaleta 1x a sklad upratovacích pomôcok 1x. Vnútorné zariadenie bude tvoriť 1
ks pisoár a 2 ks kompostovací komplet so separačnou technológiou. Vonkajšie
zriaďovacie predmety tvoria 1 ks umývadlo s batériou a 1 ks nádrž na vodu s filtráciou.
Okolo stavby bude uložené drenážne potrubie do piesku. Povrch pred objektom je
vyložený kamennou dlažbou v kombinácii s hrubou drevenou dlažbou.
5. Miesto odovzdávania stavby:
Intravilán obce Jablonov nad Turňou na parcele č. 572/1.
6. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka.

7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Fakturácia bude vykonaná po ukončení jednotlivých stavebných prác. Ostatné
podmienky v návrhu Zmluvy o dielo.
8. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarávania.
Cenová ponuka musí byť doložená v dvoch originálnych exemplároch! Ak je
uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Zadávateľ s touto výzvou
predkladá projektovú dokumentáciu: technická správa, súhrnná technická správa,
jednoduchý výkres vizualizácie + výkres, slepý výkaz výmer (krycí list, rekapituláciu,
prehľad rozpočtových nákladov) a návrh zmluvy o dielo. Vyplnený, podpísaný krycí list,
rekapitulácia a prehľad rozpočtových nákladov slúži zároveň ako cenová ponuka.
V rámci kritérií účasti žiadame predložiť:
1. Dokumenty preukazujúce oprávnenie dodávať predmet zákazky - uskutočňovať
stavebné práce podľa opisu zákazky. Splnenie podmienky úspešný uchádzač
deklaruje výpisom z obchodného registra, živnostenského registra prípadne iného
obdobného registra. V rámci oprávnenia vykonávať tieto stavebné práce žiadame
priložiť fotokópiu živnostenského listu, alebo fotokópiu iného relevantného
doloženého dokladu, ktorý oprávňuje uskutočňovať stavebné práce, ktoré
zodpovedajú predmetu zákazky ( Uskutočňovanie stavieb a ich zmien alebo Staviteľ
– vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok).
2. Účtovné doklady preukazujúce zrealizovanie najmenej dvoch obdobných zákaziek
a pozitívne referencie od odberateľov úspešného uchádzača.
3. Dokumentáciu preukazujúcu, že dodávateľ nie je vedený v tzv. blackliste
elektronického trhoviska ani v zozname spoločností so zákazom účasti vo verejnom
obstarávaní (napr. print screeny po zadaní vyhľadávania v týchto registroch).
Obstarávateľ odporúča využiť tzv. reverzný postup, t. j. na preukázanie splnenia účasti
od uchádzača požadovať len čestné vyhlásenia, v ktorých uchádzači uvedú konkrétne
doklady, ktorými pred uzavretím zmluvy preukážu splnenie podmienok účasti.
Celková cena stavebných prác tak, ako bude stanovená úspešným uchádzačom v
procese verejného obstarávania by sa nemala zvýšiť, s výnimkou prípadov force majeur
(vyššej moci). Budú akceptované nepredvídané okolnosti zapríčinené vyššou mocou,
ako napr. prírodné katastrofy.
Uchádzači majú povinnosť zahrnúť do ceny aj rezervu vo výške 5% z ceny. Akékoľvek
iné nepredvídateľné okolnosti, ktoré by zvýšili cenu, nebudú financované z oprávnených
prostriedkov uzavretej zmluvy.
9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota je 22.173,00 EUR bez DPH.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ v súlade s § 44 zákona o verejnom obstarávaní stanovil objektívne
kritériá na vyhodnotenie ponúk s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku za
vykonanie stavebných prác predmetu zákazky. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka je

určená podľa najlepšieho pomeru ceny a kvality , ktorá sa posúdi na základe ceny
a dodacích podmienok ako je lehota dodania, alebo termín ukončenia.
Kritérium č. 1 Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00
bodov)
Kritérium č. 2 Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov). Lehota
uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch je
od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi do odovzdania
stavby. Maximálna lehota výstavby je 60 kalendárnych dní.
Definícia kritéria:
Kritérium č. 1 -Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00
bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur
s DPH na základe plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom
a rozsahom zákazky uvedeným v predchádzajúcich častiach týchto
podkladov. Pod celkovou cenou sa rozumie cena realizácie stavebných
prác, stavebného diela „na kľúč“.
Kritérium č. 2 -Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z uvedeného počtu kalendárnych
dní, za ktoré sa uchádzač zaviaže realizovať predmet zákazky /
obstarávania odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska dodávateľovi /
zhotoviteľovi. Pod Lehotou uskutočnenia stavebných prác sa rozumejú
celé kalendárne dni od odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľovi
do fyzického ukončenia predmetu obstarávania a odovzdania diela bez
závad verejnému obstarávateľovi.
Pravidlá uplatnenia kritéria:
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur s DPH, relatívna váha kritéria 80 % (max. 80,00
bodov). Maximálny počet 80,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača s
najnižšou navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH. Bodové hodnotenie pre
každú ďalšiu hodnotenú ponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto
kritéria sa vypočíta ako podiel najnižšej platnej navrhovanej celkovej ceny v Eur s
DPH za predmet zadávanej zákazky a navrhovanej ceny v Eur s DPH
vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom bodov
(80,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na dve
desatinné miesta.
Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch, relatívna váha kritéria 20 % (max. 20,00 bodov). Maximálny počet 20,00
bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou lehotou zhotovenia
stavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
dodávateľovi a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Bodové hodnotenie lehoty
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska zhotoviteľovi u ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty
zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska zhotoviteľovi platnej ponuky a lehoty zhotovenia stavby v celých
kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený stanoveným maximálnym počtom

bodov (20,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa zaokrúhľuje matematicky na
dve desatinné miesta.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka, ktorej súčet bodových hodnotení
podľa kritérií na hodnotenie č. 1 a č. 2 dosiahne najvyššiu bodovú hodnotu. V prípade
rovnosti bodov ako dodatočné kritérium sa použije celková cena v Eur s DPH, pričom v
tom prípade sa ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka s nižšou
navrhovanou celkovou cenou v Eur s DPH.
Obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe
dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu
narúšajúcu hospodársku súťaž“.
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do
10.02.2017 do 12.00 hod v uzatvorenej obálke na adresu uvedenú v bode 1.
12. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 10.02.2017 o 13.30 hod v sídle občianskeho
združenia v Jablonove nad Turňou. O vyhodnotení ponúk budú neúspešní uchádzači
vyrozumení telefonicky a úspešný uchádzač bude vyrozumený písomne.
S pozdravom
Lorant Pápai
Štatutár združenia
Jablonov nad Turňou, 26.01.2017

