Obec BEŇATINA
Obecný úrad Beňatina 10, 072 64 Beňatina
IČO: 00325023

tel.: +421 56 658 25 06

e-mail: benatina@lekosonline.sk

Výzva na predkladanie ponuky
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „ZVO“)
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej agentúry v
aktuálnom znení k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 - 2020

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Beňatina
So sídlom :
Beňatina 10, 072 64 Beňatina
Štatutárny zástupca :
Štefan MINČÁK – starosta obce
IČO :
00325023
DIČ:;
2020740667
Telefón:
+421 56 658 25 06, +421 905 633 647
E-mail:
benatina@lekosonline.sk
Druh verejného obstarávateľa: Podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Miesto predkladania ponuky: Obec Beňatina, Beňatina 10, 072 64 Beňatina
Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Meno a priezvisko:
Štefan MINČÁK
Telefón:
+421 905 633 647
E-mail:
benatina@lekosonline.sk
Predmet zákazky

2. Názov zákazky:
„Revitalizácia verejného priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome“
3. Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 - Stavebné práce

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodania predmetu zákazky je:
k.ú. obce Beňatina, parcela KN C č.53/1, 396
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6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky uskutočnenie stavebných prác v špecifikácii, v rozsahu a množstve podľa
Projektovej dokumentácie a zadania - výkazu výmer: názov zákazky „Revitalizácia verejného
priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome“
Opis predmetu zákazky:
Účelom projektu je revitalizovať verejný priestor tak, aby boli vytvorené podmienky pre
naplnenie stredných a dlhodobých strategických rozvojových cieľov obce v oblasti kultúry a
cestovného ruchu. Upravený priestor pri obecnej budove prispeje k zvýšeniu environmentálneho
povedomia obyvateľov obce a návštevníkov obec.
TECHNICKÉ RIEŠENIE:
Búracie práce
Pred realizáciou novej konštrukcie spevnenej plochy bude treba na jestvujúcom objekte previesť
niektoré búracie práce :
- vybúranie časti oceľového rámového oplotenia
- vybúranie betónového múrika nad terénom s prikresaním 10cm pod úroveň terénu
- odstránenie betónových podvalov
- rezanie vybúranie existujúceho asfaltového krytu pre osadenie nového žľabu a obrubníkov
Výkopy
Je potrebné odstránenie ornice z existujúceho zeleného pásu medzi komunikáciou a existujúcou
spevnenou plochou hr. 150mm, zároveň sa prehĺby výkop o hr. podkladných vrstiev. Pri budove
po vybúraní asfaltového krytu sa prehĺby ručne výkop pre žľab a obrubník a palisády. Pre
odvedenie dažďovej vody sa vykope ryha š.600, hl.1200mm a dl.50m. po obsype potrubia sa
ryha zasype výkopkom, prebytočná zemina sa odvezie na skládku v rámci obce, ktorú určí
investor. Ornica sa použije na spätné úpravy okolo obrubníkov a stromčekov.
Nové vodorovné konštrukcie
Po búracích a výkopových prácach sa prevedú nové podkladové konštrukcie pod novú
konštrukciu spevnenej plochy. Podklad zo štrkodrviny fr.0-63mm hr.150mm, podklad zo
štrkodrviny fr.0-32mm hr.100mm, lôžko pod žľabovky a obrubníky. Do lôžka z betónu sa
osadia bet. žľabovky 500x200x80mm, bet. obrubníky 1000/200/100mm a palisády okolo
schodiska výšky 120/160/600mm. Betónové žľaby budú zaustené do uličnej vpuste, na ktorej
bude osadená liatinová mreža. Dažďová voda z uličnej vpuste bude odvedená do príľahlého
potoka cez potrubie PVC DN200mm o dĺžke 50m. V časti bývalého zeleného pásu sa prevedie
podklad z betónu C16/20 hr.100mm. Takto pripravený podklad sa natrie spojovacou asfaltovou
emulziou na ktorú sa prevedie vyrovnávacia vrstva z OK a asfaltový betón vrstva obrusná alebo
ložná AC 16 v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm o celkovej
ploche 214,6m2. Pri vstupe do budovy sa prevedie bezbarierový vstup s plynulým prechodom
na existujúcu rampu. V časti nad schodmi pozdĺž budovy sa prevedie okapový chodník z
premývaného štrku, olemovaný obrubníkom. Napojenie na existujúce komunikácie sa prevedie
plynulým prechodom s prerezaním a vybúraním časti starého asfaltu.
Zeleň
Na južnej strane pozemku pred oplotením susednej parcely sa vysadia nové okrasné stromčeky
napr. Tuje v počte 10ks.
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.
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Požiadavky na predmet zákazky
a) Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác a pri
dodržaní parametrov zadania, platných STN, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových
a bezpečnostných predpisov.
b) Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované,
resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na
výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, zároveň požadujeme, aby produkty spĺňali určité ergonomické
charakteristiky s cieľom zabezpečiť prístup pre všetky kategórie používateľov vrátane osôb
so zdravotným postihnutím.
Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky,
ktorý je určený a vymedzený v rozsahu tak ako je uvedené vyššie a vo výkaze výmer, ktorý
tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy na predkladanie ponúk - príloha č.4: zadanie - výkaz
výmer.
Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému predmetu
zákazky. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 13. 981,96 EUR bez DPH (na základe rozpočtu
stavby vypracovaného oprávnenou osobou a aktuálneho v čase zadávania zákazky 10/2020)

Pre verejného obstarávateľa je neprijateľná ponuka bez DPH, ktorá prevýši disponibilné zdroje
financovania predmetu zákazky zo strany verejného obstarávateľa, preto si verejný obstarávateľ
vyhradzuje právo neprijať takúto ponuku uchádzača (cenový návrh uchádzača bez DPH) a
neuzatvoriť Zmluvu, ktorá je výsledkom tohto postupu.

8. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:
Záujemcom/uchádzačom verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia
stavebných prác. Záujemca si dohodne termín vykonania obhliadky vopred s kontaktnou osobou
podľa bodu 1. tejto výzvy v pracovných dňoch. Výdavky záujemcov spojené s obhliadkou idú na
ťarchu záujemcu.

Výsledok verejného obstarávania
9. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Na základe výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude uzavretá medzi verejným
obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na druhej strane Zmluva o dielo s jedným
účastníkom v súlade s § 56 a v zmysle §42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ určil osobitné podmienky plnenia zmluvy (tzv. doložky plnenia zmluvy)
v zmysle §42 ods. 12 ZVO (požiadavky týkajúce sa sociálnych hľadísk) - v prípade, ak
dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu zákazky, je podmienkou
pre víťazného uchádzača, aby sa zaviazal zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby
dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).
Uchádzač zamestná osoby pre realizáciu tejto zákazky t.j. môže sa jednať o pracovný pomer
na kratší pracovný čas (či už na dobu určitú, alebo neurčitú), o dohodu o prácach
vykonávaných mimo pracovného pomeru atď).“
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a) Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 5 k tejto výzve. Do návrhu Zmluvy o dielo doplní
uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky a podpíše ho oprávnená osoba
uchádzača.
b) Verejný obstarávateľ si v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO vyhradzuje právo zrušiť použitý
spôsob zadávania zákazky, nepristúpiť k podpísaniu zmluvy, a to bez finančných nárokov všetkých
strán a ďalej postupovať v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
c) Zmluva nesmie byť podľa § 56 ods. 1 ZVO v rozpore s týmito súťažnými podkladmi a s
ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.
d) 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:
1) 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
2) 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.

10. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Verejný obstarávateľ vyžaduje odovzdanie diela v lehote do 4 mesiacov od odovzdania staveniska.

11. Obchodné a platobné podmienky:
11.1 Predmet zákazky sa plánuje financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa a zo zdrojov
Programu rozvoja vidieka 2014-2020, kód výzvy MAS_102/7.2/2.
11.2 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. Uchádzač
vystaví faktúru, splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, špecifikáciu predmetu plnenia podľa
zmluvy a špecifikáciu fakturovanej sumy. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v EUR.
11.3 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk
12. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:
Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk,
ktoré súvisia s predmetom zákazky. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a
podporujú hospodársku súťaž. Ponuky uchádzačov sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej
ceny v súlade s § 44 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.
12.1 Kritérium - zmluvná cena celkom v Eur s DPH
Zmluvná cena celkom v Eur s DPH musí zahŕňať uskutočnenie stavebných prác, dodanie tovarov a
služieb v súlade s prílohami tejto výzvy na predkladanie ponúk.
12.2 Spôsob vyhodnotenia ponúk
12.2.1 Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu zmluvnú cenu
celkom s DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa určí podľa ceny vzostupne od 1 po „x“, pričom
„x“ je číslo zodpovedajúce počtu vyhodnocovaných ponúk.
12.2.2 Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné.
12.2.3 Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, čo sa však netýka formálnych nedostatkov.
12.2.4 Do hodnotenia ponúk nebudú zaradené ponuky, ktoré neobsahovali všetky požadované
doklady a dokumenty, ktoré neboli uchádzačom vysvetlené v stanovenej lehote (ak bol uchádzač
vyzvaný na vysvetlenie ponuky).
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Podmienky účasti uchádzačov
13. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
13.1Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
e) zákona – musí byť oprávnený dodať tovar, práce a služby ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodať tovar, stavebné práce a
služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
13.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
13.3 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f).

Predloženie ponuky
14. Požadovaný spôsob určenia ceny v cenovej ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o cenách
vykonáva. Navrhovaná cena musí obsahovať aj všetky náklady súvisiace s plnením podmienok a
požiadaviek verejného obstarávateľa. Navrhovaná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a
pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby dodania predmetu zákazky. Akékoľvek zmeny sa
môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Navrhovaná cena musí byť
uvedená v ponuke v štruktúre uvedenej v dokumente označenom ako „Návrh na plnenie kritérií
(súťažná ponuka)“.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie:
- navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
- výška a sadzba DPH,
- navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie
som platcom DPH“.
Ak sa uchádzač v priebehu zmluvného vzťahu stane platiteľom DPH, zmluvná cena sa nezvýši.
Uchádzačom navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách. Navrhovanú zmluvnú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.

15. Obsah ponuky uchádzača:
15.1
15.2
15.3
15.4
15.3

Vyplnené a podpísané Identifikačné údaje uchádzača, Príloha č. 1
Vyplnený a podpísaný Návrh na plnenie kritérií (súťažná ponuka), Príloha č. 2
Vyplnené a podpísané Vyhlásenie uchádzača, Príloha č. 3
Vyplnený a podpísaný Výkaz Výmer, Príloha č. 4
Doplnený a podpísaný návrh Zmluvy o dielo, Príloha č. 5, - vyplnenú a podpísanú

Zmluvu o dielo - Príloha č. 5 tejto výzvy - zmluvu predloží len vít'azný uchádzač na základe
výzvy od verejného obstarávateľa po vyhodnotení ponúk! (nemusí byt' súčast'ou ponuky,
uchádzač sa oboznámi so zmluvnými podmienkami).
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Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ
vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo v českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku,
predkladá sa úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a
dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.

16. Lehota na predkladanie ponúk: 25.11.2020 do 12:00 hod.
17. Miesto a spôsob doručenia ponuky: Ponuky je možné predkladať osobne, poštou, mailom,
kuriérom alebo prostredníctvom iného doručovateľa.
17.1 Ponuka predložená v elektronickej podobe:
17.1.1 Ponuka bude doručená na adresu: benatina@lekosonline.sk
17.1.2 Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: " Úprava verejného priestranstva v obci Inovce ".
17.1.3 V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č.1až4, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne skenované (scan)
a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.
17.2 Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:
17.2.1 Obec Beňatina, Beňatina 10, 072 64 Beňatina
17.2.2 Ponuka musí byť označená nápisom: "SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ! – heslo: " Revitalizácia
verejného priestoru pri obecnom úrade a kultúrnom dome“ v uzavretom obale.
17.2.3 Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ - predkladateľ ponuky / uchádzač
(názov, sídlo, adresa).
17.2.4 V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená
vyplnená Príloha č. 1až4, všetky podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača,
resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk
na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude
vrátená uchádzačovi.
Ponuky uchádzačov ani ich časti sa nepoužijú na iný účel ako na verejné obstarávanie tohto
predmetu zákazky.

18. Lehota viazanosti ponuky je do: 31.12.2021
Podmienky vyhodnotenia ponúk
19. Termín otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 25.11.2020 o 13:00 hod na Obecnom úrade, Beňatina 10, 072
64 Beňatina. Otváranie ponúk je neverejné (z dôvodu prijatých opatrení ochorenia COVID - 19).

20. Doplňujúce informácie
20.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa
na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na predmet zákazky uvedené
v tejto Výzve.
20.2 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka splní podmienky určené
verejným obstarávateľom, náležitosti ponuky a bude mať najnižšiu celkovú cenu za predmet
zákazky s DPH.
20.3 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
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20.4 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť
zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
20.5Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
20.6 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa zmenia okolnosti,
za ktorých sa Výzva vyhlásila, ak všetky ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré
má verejný obstarávateľ na tento účel vyčlenené.
20.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky z dôvodu
nepridelenia finančných prostriedkov SR a EÚ z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014-2020.
20.8 Predložené cenové ponuky uchádzačov, ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije na iný ako
vyššie uvedený účel a bez súhlasu uchádzačov.
20.9 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 udelí v zmluve bez akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.
20.10 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.
20.11 Uchádzač, ktorý bol usvedčený z nedodržania vnútroštátnych právnych predpisov zakazujúcich
nelegálne zamestnávanie, vnútroštátnych predpisov týkajúcich sa zdravia a bezpečnosti na
pracovisku alebo vnútroštátnych predpisov zakazujúcich diskrimináciu na rôznych základoch
(rasa, zdravotné postihnutie vek, pohlavie atď.) bude vylúčený z verejného obstarávania.
20.12 Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní, alebo doklady ktoré si
verejný obstarávateľ dožiada dodatočne sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
20.13 Táto výzva na predloženie cenovej ponuky je postup zadávania zákazky na uskutočnenie
stavebných prác, pri ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nemá zákonom stanovené formálne pravidlá,
(ktorá vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky je zákazkou s nízkou hodnotou) postupuje
tak, aby vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite
a cene, za dodržania základných princípov verejného obstarávania – princípu rovnakého
zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu transparentnosti a princípu proporcionality,
princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti, v nadväznosti na sociálne hľadisko „podpora
dôstojnej práce“ a „podpora dodržiavania sociálnych a pracovných práv“ .
20.14 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup verejného obstarávania z nasledovných
dôvodov:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám v tejto Výzve
d) všetky ponuky uchádzačov budú mať vyššiu cenu ako je predpokladaná hodnota zákazky
určená verejným obstarávateľom,
e) zmenia sa okolnosti, za ktorých sa toto verejné obstarávanie vyhlásilo.
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V Beňatine , dňa 13.11.2020

.....................................................................................

Štefan MINČÁK starosta obce Beňatina
Štatutárny orgán verejného obstarávateľa

Prílohy:
Príloha č. 1 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 2 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 – Zadanie - Výkaz/výmer
Príloha č. 5 – Zmluva o dielo (návrh)
Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia
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