Obec Petrovce nad Laborcom
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce
IČO: 00325619

tel.: +421 56 688 42 12

e-mail: ocu-petrovce@dalnet.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

1. Verejný obstarávateľ:
Názov:
Obec Petrovce nad Laborcom
So sídlom :
Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca : Ing. Štefan Rovňak – starosta obce
IČO :
00325619
DIČ:;
2020739116
IČ DPH:
neplatca DPH
E-mail:
ocu-petrovce@dalnet.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Štefan Rovňak – starosta obce
Telefón: +421 905 671
E-mail: ocu-petrovce@dalnet.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
Predmet zákazky

2. Názov zákazky:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie /PDSP/ vrátane inžinierskej činnosti, názov:
„PD stavby „Kanalizácia Petrovce n.L. – výtlačné potrubie a ČS“

3. Druh zákazky:
Služby

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71200000-0 Architektonické a súvisiace služby
71320000-7 Inžinierske projektovanie
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
71322100-2 Výpočet stavebných nákladov pri stavebno-inžinierskych prácach

5. Miesto dodania:
Miesto a termín poskytnutia služby: Sídlo verejného obstarávateľa podľa bodu 1 tejto výzvy

6. Opis predmetu zákazky:
Predmetom tejto zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vrátane
inžinierskej činnosti na projekt: Kanalizácia Petrovce n.L. – výtlačné potrubie a ČS
Na mieste nefunkčnej ČOV je potrebné vybudovať čerpaciu stanicu na prečerpávanie odpadových vôd z celej
riešenej oblasti do PČS SNP Stráňany.
ČS s kapacitou pre obce: Petrovce n. L., Nacina Ves, Voľa, Zbudza, Oreské, Staré, Vybuchanec, Pusté
Čemerné, Lesné.
Rozsah stavebnej a technologickej časti:
- výtlačné potrubie: cca 4 660 m
- ČS 1ks + elektrická prípojka k ČS
Rozsah projektovej dokumentácie a príloh:

Predmetom vypracovania projektovej dokumentácie zákazky je vypracovanie projektu pre stavebné
povolenie:
A - Sprievodná správa
B - Súhrnná technická správa
C - Celková situácia stavby
D - Dokumentácia stavebných objektov a IS
Obsah : Objekty :SO 01 – Výtlačné potrubie
SO 02 – ČS
SO 03 – Elektrická prípojka k ČS a odberné elektrické zariadenie
PS 01 – Technologické vybavenie ČS
E - Celkové náklady stavby
F - Doklady
- vypracovanie výkazu výmer s predpokladanou kalkuláciou ceny, vrátane zadania
- dokumentáciu požadujeme spracovanú v zmysle zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní
a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov overenú odborne spôsobilou osobou
Predmetom inžinierskej činnosti zákazky je prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s
príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných
pre výstavbu, zabezpečenie súhlasných stanovísk orgánov a organizácii dotknutých v stavebnom konaní a ich
zapracovanie do projektovej dokumentácie, vypracovanie a podanie žiadosti na začatie stavebného konania.
Spolupráca projektanta s investorom pri súťaži na výber zhotoviteľa stavby.
Komplexnosť uskutočnenia predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. . Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Požiadavky na predmet zákazky:
7.1 Forma dodania predmetu zákazky v bode 2. v podrobnostiach dokumentácie pre stavebné povolenie
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacieho a preberacieho
protokolu, v 6-tich (šiestich) vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej
forme vo formáte pdf a v editovateľnej forme vo formáte dwg/dgn, doc, xls).
7.2 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané a prevzaté,
na základe Odovzdávacieho a preberacieho protokolu, v 1 (jednom) origináli v tlačenej forme a 1x na
elektronickom nosiči (sken dokumentov vo formáte pdf).
7.3 Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie stavby Dielo podľa tejto časti zákazky (rozpočet a výkaz
výmer (zadanie) aktualizované v čase vyhlásenia verejnej súťaže; finálna verzia rozpočtu a výkazu výmer
(zadania) stavby, spracovanej v zmysle všetkých otázok uchádzačov predložených v procese verejnej súťaže)
bude odovzdané a prevzaté, na základe Odovzdávacích a preberacích protokolov, vždy v 3-och (troch)
vyhotoveniach v tlačenej forme a 1x na elektronickom nosiči (v needitovateľnej forme vo formáte pdf a v
editovateľnej forme vo formáte xls). Odpovede na otázky uchádzačov v procese verejnej súťaže budú
bezodkladne doručené elektronickou poštou (e-mail) na adresu objednávateľa.
7.4 Výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zákazky je zhotoviteľ povinný predložiť na
odsúhlasenie objednávateľovi. Odsúhlasenie bude prebiehať na výrobných výboroch, ktoré budú zvolávané
podľa potreby v mieste stavby alebo v mieste sídla objednávateľa. Zhotoviteľ akceptuje minimálne jeden na
začiatku a jeden pred dokončením každej časti zákazky, ktoré sa budú konať v sídle verejného obstarávateľa
podľa bodu 1.
Výsledok verejného obstarávania

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.

9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
Termín spracovania projektovej dokumentácie: do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

10. Obchodné a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom verejný
obstarávateľ má záujem požiadať aj o pridelenie NFP, v takom prípade bude predmet zákazky financovaný aj
z prostriedkov štátneho rozpočtu alebo európskych štrukturálnych fondov v závislosti od investičných
fondov.
1. Preddavky na účely úhrady ceny alebo jej časti sa neposkytujú.

2. Objednávateľ uhradí dodávateľovi cenu za predmet zákazky na základe riadne vystavenej faktúry.
3. Faktúra musí byť doručená Objednávateľovi na adresu jeho sídla.
4. Faktúra bude splatná v lehote 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jej zverejnenia na webovej stránke obce.
Vzájomné vzťahy zmluvných strán nevymenované v týchto obchodných podmienkach sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk

11. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:
Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v Eur s DPH. Verejný obstarávateľ postupuje
zjednodušeným postupom, a to tak, že víťazného uchádzača vyhodnotí na základe prieskumu trhu.
Postup sa bude považovať za ukončený a víťazný uchádzač z prieskumu trhu bude vyzvaný
k súčinnosti k podpísaniu zmluvy alebo objednávky na plnenie predmetu zákazky.
1. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena
z predložených cenových ponúk presiahne výšku finančného limitu 10.000,- Eur bez DPH, verejný
obstarávateľ použije ponuky pre účely stanovenia PHZ.
2. V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky (ďalej len „PHZ“) určená ako priemerná cena
z predložených cenových ponúk nepresiahne výšku finančného limitu 10.000,- Eur bez DPH, verejný
obstarávateľ použije ponuky pre účely výberu uchádzača na základe kritéria – najnižšia cena za celý
predmet zákazky v Eur s DPH.

12. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia:
12.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona – musí byť oprávnený poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytnúť službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám
v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
12.2 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.
12.3 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).

13. 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.

14. Obsah ponuky uchádzača:
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.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č.2 tejto výzvy ((obchodné meno a sídlo uchádzača,
IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s
uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia).
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č.3 tejto výzvy, (v
zložení Cena bez DPH, DPH, Cena s DPH, prípadne Cena celkom (v prípade neplatcu DPH).
Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky vrátane identifikačných údajov „obchodné meno a
sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka
predkladá)
c. Vyhlásenie uchádzača, Príloha č.4
d. Návrh Zmluvy – Príloha č.5. vyplnenú a podpísanú Zmluvu - Príloha č. 5 tejto výzvy - predloží
len víťazný uchádzač na základe výzvy od verejného obstarávateľa po vyhodnotení ponúk! (Návrh
Zmluvy nemusí byt' súčast'ou ponuky, uchádzač sa oboznámi so zmluvnými podmienkami).

15. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do 16.03.2021, do 12:00 hod.

16. Miesto a spôsob doručenia ponuky:
Ponuky je možné predkladať osobne, poštou, kuriérom v elektronickej podobe prostredníctvom portálu
alebo mailom: ocu-petrovce@dalnet.sk, v predmete správy uviesť „Neotvárať – Projekt výtlačné potrubie
a ČS“
V prípade doručenia ponuky osobne, poštou alebo kuriérom v zalepenej obálke na adresu: Obec Petrovce
nad Laborcom, Petrovce nad Laborcom 238, 071 01 Michalovce, na obálku uviesť : „Neotvárať –
Projekt výtlačné potrubie a ČS“
Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou
splnomocnenou na konanie za uchádzača, v prípade podania elektronicky oskenovaná (scan) a doručená v
lehote na predkladanie ponúk. Ak bude ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, tak sa
vráti uchádzačovi neotvorená.

17. Lehota viazanosti ponuky je do:
31.12.2021

18. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 16.03.2021 o 13:00 hod na Obecnom úrade Petrovce nad Laborcom 238,
071 01 Michalovce. Otváranie ponúk je neverejné.

20. Postup pri otváraní ponúk:
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa vyhodnocujú z hľadiska splnenia podmienok účasti a
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky.
Splnenie podmienok účasti podľa bodu 13.1 vyhodnocuje verejný obstarávateľ nasledovne:
– splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar,
poskytovať služby a uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky overí verejný obstarávateľ
cez verejný Obchodný register (OR) na adrese www.orsr.sk, resp. Živnostenský register (ŽR) na adrese
www.zrsr.sk a Slovenskú komoru stavebných inžinierov (SKSI) na adrese https://verejnyportal.sksi.sk/.
- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu overí verejný obstarávateľ z registra osôb so zákazom účasti vo
verejnom obstarávaní na adrese www.uvo.gov.sk.
- vylúčenie konfliktu záujmov preukazuje verejný obstarávateľ vyhlásením.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača, ktorý predložil ponuku, o vysvetlenie resp. doplnenie
ponuky.
Verejný obstarávateľ nezaradí ponuku uchádzača do vyhodnotenia, ak uchádzač v termíne stanovenom
komisiou nedoručí vysvetlenie resp. doplnenie ponuky.
Oznámenie o nezaradení ponuky do vyhodnotenie ponúk bude oznámené uchádzačovi neodkladne s
odôvodnením nezaradenia ponuky do vyhodnotenia.

21. Doplňujúce informácie
21.1 Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp.
uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na
predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku. Prípadné nejasnosti je možné
konzultovať s kontaktnou osobou v bode č.1
21.2 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.
21.3 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.
21.4 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
21.5 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý skončil ako ďalší v poradí.
21.6 Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom, pričom uzavretá zmluva nesmie byť v
rozpore s podmienkami uvedeným v tejto výzve na predkladanie ponúk a cena v zmluve nesmie byť v
rozpore s cenou, uvedenou v úspešnej ponuke..
21.7 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
21.8 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.
21.9 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.
21.10Verejný 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.
21.11Verejný 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.

V Petrovciach nad Laborcom, dňa 03.03.2021

.....................................................................................
Ing. Štefan ROVŇAK - starosta obce
štatutárny zástupca verejného obstarávateľa

Prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 4 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 5 – Návrh Zmluvy

