Obec Bystré
Kompostáreň v obci Bystré
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva

V Ý Z V A
zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na
uskutočnenie prác s názvom
„Kompostáreň v obci Bystré“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Bystré
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434 Bystré
Zastúpený: PhDr. Ľubomír Hreha, starosta obce Bystré
IČO: 00332275
DIČ: 2020640886
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452144
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk
www. obecbystre.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 7, ods. 1, písmeno b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Organizácia poverená verejným obstarávateľom
na zabezpečenie procesu verejného obstarávateľa: Ing. Ján Halgaš – Inžinierska kancelária
Sídlo: Budovateľská 1805/38A, 093 01 Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: Ing. Ján Halgaš
Mobil: +421 905127229
Telefón: +421 574431022
E-mail: halgas@stonline.sk
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
Miesto dodania predmetu zákazky: Prešovský samosprávny kraj, Okres Vranov nad Topľou, k. ú.
Bystré, KN - C č. 1283/17.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
45222100-0 Stavebné práce na stavbách zariadení na spracovanie odpadu
45112000-5 Výkopové zemné práce a presun zemín
45342000-6 Montáž oplotenia
45233160-8 Cestičky a iné spevnené povrchy
45262300-4 Betonárske práce
45342000-6 Montáž oplotenia
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45442120-4 Natieranie a nanášanie ochranných vrstiev na konštrukcie
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce
45261210-9 Pokrývačské práce
45261300-7 Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45247270-3 Výstavba nádrží
45223100-7 Montáž kovových konštrukcií
Názov zákazky: Kompostáreň v obci Bystré
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia kompostárne.
Objektová skladba:
SO 01 – KOMPOSTAREŇ
SO 01.1 - Kompostovacia plocha:
Objekt slúži na kompostovanie, uskladnenie a úpravu surovín na kompostovanie.
Člení sa na dve časti - plochu na kompostovanie a plochu na úpravu surovín na kompostovanie. Jeho
pôdorysné rozmery sú 27,8 x 19,0 m.
Plocha na kompostovanie bude spevnená plocha so sklonom 3,5 % k odvodňovaciemu žľabu. Bude
mať pôdorysné rozmery 14,0 x 27,8 m. Povrch bude tvoriť asfaltovaná plocha na betónovej doske
uloženej na štrkovom zhutnenom podloţž. Dilatačné škáry v betónovej doske budú vyplnené
asfaltovou zálievkou .
Plocha na úpravu surovín bude plocha so sklonom k odvodňovaciemu žľabu.
Má pôdorysné rozmery 5,0 x 27,8 m.
Skladba vrstiev kompostovacej plochy:
- Asfaltobetón AB III hr. 40 mm
- Spojovací asf. postrek
- Betón C 30/37 XC3, XF1, XA1 hr. 150 mm, dilatácie 2m*3m š = 40mm, výplň dilatácie asfaltovou
zálievkou) výstuž kari sieťou o6 - oka 200/200 mm
- Separačná PE fólia hr. 0,1 mm, spoje prelepiť páskou
- Geotextília 300g/m2
- Fólia Fatrafol 803 (alebo ekvivalent) hr. 1,5 mm
- Geotextília 300g/m2
- Vibrovaný štrk VŠ hr. 158 mm
- Štrkopiesok ŠP hr. 200 mm
- Zhutnená zemná pláň na E def,2 = 42 MPa
-------------------------------------------Celkom hr. hr. 550 mm
Plocha na kompostovanie bude odvodnená odvodňovacími žľabmi. Žľaby budú spádované smerom k
vpustiam 0,5 % klesaním, aby bol zabezpečený dobrý odtok dažďovej vody. Vody z kanalizačných
vpustí budú zvedené kanalizačnou prípojkou do akumulačnej nádrže.
SO 01.2 - Akumulačná nádrž:
Atmosférické zrážky dopadajúce na plochu so zakrytými základkami budú odvádzané gravitačné po
kompostovacej ploche k líniovým žľabom BGZ-S300. Tieto sú opatrené vpusťou so zaústením do
akumulačnej nádrže cez potrubie PVC-U DN200. Hlavná kanalizačná vetva je z rúr PVC-U hladkých
DN200 v spáde 2,0%, ktorá sa napája na akumulačnú nádrž . Vzhľadom na spádové pomery v riešenej
oblasti je navrhovaný gravitačný prietok splaškových vôd.
Navrhovaná akumulačná nádrž je tvorená dvoma PE plastovými nádržami s rozmermi jednej 4x 2 x1,8
m o objeme jednej nádrže 12,0 m3. Oba nádrže budú prepojené pod potrubím PVC U DN 200.
Strana 2 z 9

Obec Bystré
Kompostáreň v obci Bystré
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 - práce
Výzva

Celkový objem nádrží je 2 x 12 = 24,0 m3. Nádrže sú navrhované plastové samonosné opatrená
šachtou so vstupným poklopom rozmeru o 600 mm. Hrúbka stien nádrže je 80 mm.
SO 01.3 - Kanalizačná prípojka:
Kanalizačná prípojka bude slúžiť na odvádzanie dažďových vôd z kompostovacej plochy do
navrhovanej akumulačnej nádrže.
Vody z kompostovacej plochy sú zachytávané pomocou BGZ žľabov s dvoma vpustami s košom na
zachytávanie nečistôt. Na BGZ žľaby sa napája kanalizačná prípojka, ktorá je následne vedená do
akumulačnej nádrže. Kanalizačná prípojka je navrhnutá z rúr odpadových kanalizačných z PVC U a to
svetlosti DN 200.
SO 01.4 - Manipulačná plocha:
Výstavba manipulačnej plochy bude zabezpečovať vjazd vozidiel do dvorovej časti areálu, vstup pre
peších, vjazd vozidiel ku kompostovacej ploche a akumulačnej nádrži. Manipulačná plocha je výškovo
osadená na hornej úrovni kompostovacej plochy, od ktorej je oddelená betónovým obrubníkom.
Skladba vrstiev spevnenej plochy:
- Asfaltobetón AB III hr. 50 mm
- Obaľované kamenivo OK II hr. 100 mm
- Vibrovaný štrk VŠ hr. 150 mm
- Štrkopiesok ŠP hr. 200 mm
- Zhutnená zemná pláň na E def,2 = 42 MPa
-------------------------------------celkom : hr. 500 mm
Spevnená plocha je pri styku so zeleňou ohraničená cestnými betónovými obrubníkmi ABO 1/15
uloženými do betónového lôžka a na štrkový vankúš v celkovej dĺžke 64,2 m.
Trávnatá plocha je ohraničená betónovými obrubníkmi ABO 1/15, betónovou podmurovkou oplotenia
a betónovými žľabovkami. Betónové žľabovky TBM 1-50 budú uložené na zhutnenú zemnú pláň, na
štrkové a následne betónové lôžko. Celková dĺžka žľabu zo žľaboviek TBM 1-50 je 60,5 m.
Odvodnenie povrchu spevnenej plochy je riešené pozdĺžnym a 2%- ným priečnym sklonom smerom k
oploteniu na vlastnom pozemku.
SO 02 – Prístrešok:
Stavebný objekt prístrešku je navrhovaný ako jednopodlažná prízemná budova bez podpivničenia.
Prístrešok bude uzavretý opláštením z oceľového lakoplastovaného trapézového plechu a nebude
zateplený. Vstup bude cez dvoje vrát a cez jednokrídlové dvere. Konštrukčný systém navrhovaného
prístrešku tvorí oceľová konštrukcia pozostávajúca z oceľových stĺpov, oceľových priehradových
väzníkov a oceľových plnostenných paždikov a zavetrovania. Strecha je sedlová z oceľových
priehradových väzníkov a s plechovou krytinou z trapézového poplastovaného plechu uloženou na
oceľových väzničkách.
SO 03 – Unimobunka – Kancelária:
Unimobunku tvorí prenosný kontajner oceľovej nosnej konštrukcie. Dispozične je riešený ako jedná
miestnosť so vstupnými dverami a dvoma oknami. Vonkajšie pôdorysné rozmery 6058/ 2438 mm,
výška 2820 mm. Vonkajšie opláštenie a strešná krytina sú z oceľového lakoplastovaného trapézového
plechu.
Vybavenie kontajnera:
- vstupné dvere plastové 1x 845/2000 mm tepelne izolované
- okno 2x 850/1200 mm plastové, otvárateľno-sklopné
- elektro 2x 380 V vstup/výstup,1x bytový rozvádzač, 2x zásuvka 220 V, 1x vypínač, 2x neónové
svietidlo 1x36 W, 1x konvertor 2 kW
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SO 04 – Oplotenie:
Objekt slúži na zabezpečenie pozemku pred vstupom cudzích osôb do priestoru kompostárne.
Celkove oplotenie sa delí na tri vetvy – A, B, C.
Vetva A je so vstupnou bránou. Vstupná brána je jedna jednokrídlová a jedna dvojkrídlová.
Dvojkrídlová brána bude slúžiť pre vstup motorových vozidiel do areálu Bude použitá brána Espace
FIX (alebo ekvivalent). Je vyrobená zo zváraného štvorhranného profilu, ktorý je povrchovo chránený
pozinkovaním a dvojitou vrstvou na báze plastu.
Jednokrídlová brána bude slúžiť pre zabezpečenie vstupu osôb do areálu. Je tej istej konštrukcie ako
dvojkrídlová brána.
Priebežná časť vetvy A a vetvy B a C sú tvorené betónovou podmurovkou so základom a
poplastovaným 4-hranným pletivom Fluidex 524 PRO a stĺpikmi Univers (alebo ekvivalent). Pri
rohových a koncových stĺpikoch sú osadené vzpery. Vzpery sa osadia aj ku stĺpikom priebežného poľa
tak, aby vzdialenosť medzi stĺpikmi so vzperami bola maximálne 25,0 m. Výška pletiva je 1,75 m.
Podmurovka je ukončená betónovou strieškou prilepenou flexibilným lepidlom k betónu podmurovky.
SO 05 – Vonkajšie osvetlenie:
Vonkajšie osvetlenie je navrhnuté 6 ks LED svietidlami umiestnenými na oceľových podperných
bodoch (PB). PB sú kotvené v betónových základoch. Kábel CYKY J 3x4 je uložený v zemi. V
súbehu s káblom v ryhe vedie vodič FeZn D10 pre uzemnenie. PB sú pomocou svorky SP01 spojené z
vodičom FeZn D10. Výbava každého PB je svorkovnica s ističom B10/1. Vonkajšie osvetlenie bude
ovládané astrohodinami a samostatným spínačom v unimobunke.
Druh a množstvo prác sú presné popísané v projektovej dokumentácií (príloha č. 3 tejto Výzvy) a vo
výkaze výmer (prílohu č. 1 tejto Výzvy).
Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu na základe výkazu
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
Celkové množstvo:
Kompostovacia plocha:
Celková výmera plochy na kompostovanie 389,2 m2 .
Celková výmera plochy na uskladnenie a úpravu surovín 139,0 m2.
Celkový objem nádrží 2 x 12 = 24,0 m3.
Celková dĺžka kanalizačnej prípojky 26,85 m.
Manipulačná plocha:
Zastavaná plocha – asfaltovej plochy 710,04 m2
Zastavaná plocha – trávnatej plochy 445,20 m2
Prístrešok:
Zastavaná plocha .......................... 105,34 m2
Úžitková plocha budovy .............. 103,44 m2
Obostavaný priestor budovy ....... 644,20 m3
Unimobunka – kancelária – dĺžka 6 058 mm, šírka 2 438 mm, výška 2 820 mm
Oplotenie - Celková dĺžka oplotenia 120,6 m vrátane brány a bráničky.
Vonkajšie osvetlenie – 6 ks LED svietidiel umiestnených na oceľových podperných bodoch (PB),
dĺžka káblovej ryhy v zemi 60 bm.
Prevádzkový súbor PS 01 - Zariadenia na zhodnocovanie BRO nie je predmetom zadávania
tejto zákazky.
Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent
musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.
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Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej
ponuke, že použil ekvivalenty a predloží zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 153 467,15 € bez DPH

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 120 dní odo dňa začatia.
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 28.06.2019 do 12.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy (Obecný úrad, Šarišská 98/20, 09434
Bystré) a osobne na tej istej adrese alebo elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.
tejto výzvy (ocu.bystre@slovanet.sk). V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného
doručenia uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„KOMPOSTÁREŇ - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
d) Otváranie ponúk: dňa 28.06.2019, o 13:00 hod., miestnosť: zasadačka Obecného úradu Bystré,
2. NP, Šarišská 98/20, Bystré. Otváranie ponúk je neverejné.
e) prílohou č. 1 tejto Výzvy je návrh zmluvy; uchádzač návrh zmluvy predloží ako súčasť
svojej cenovej ponuky (po doplnení údajov).
f) Verejný obstarávateľ požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
•

Identifikačné údaje uchádzača: (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.

•

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (stanovenie ceny
podľa bodu 11 tejto výzvy))

•

Fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce

•

Návrh zmluvy

8. Podmienky účasti:
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•

Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Uchádzač predloží fotokópiu aktuálneho
dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce

9. Podmienky financovania: Financovanie bezhotovostným platobným stykom. Predmet zákazky sa
bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a zo zdrojov Operačného programu
Kvalita životného prostredia, kód Výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-32. Verejný obstarávateľ
uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu fakturáciou
za prevedené plnenie zmluvy. Úspešný uchádzač uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa
zmluvy. Faktúru - daňový doklad je možné vystaviť v hodnote min. 30 % z celkovej ceny diela, t. j.
min. 30 % hodnoty diela musí byť prestavané. Faktúra bude splatná do 60 dní odo dňa jej
doručenia.
Názov žiadosti o NFP: Kompostáreň v obci Bystré
Kód výzvy na predkladanie žiadostí o NFP: OPKZP-PO1-SC111-2017-32.
Operačný program Kvalita životného prostredia.
Zameranie:
Triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologická úprava
zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných
komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej
infraštruktúry
Investičná priorita 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky
environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s
investíciami nad rámec uvedených požiadaviek
Špecifický cieľ 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na
opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11.

Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne, okrem prípadov,
kedy môže dôjsť k jej úprave podľa bodu L tejto kapitoly Výzvy.
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
D.1. navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
D.2. sadzba DPH a výška DPH,
D.3. navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom
(ktorej súčasťou je aj DPH). Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková
cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle súťažných podkladov z hľadiska
uskutočňovania stavebnej práce.
G. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť všetkým požadovaným
údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcim z pokynov pre uchádzačov na zhotovenie
ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných dokladov
tvoriacich súčasť zmluvného záväzku.
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H. Uchádzač cenu špecifikuje na základe výkazu výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy
a to tak, že ocení jednotlivé položky. Uchádzač musí v cene stavebných prác uviesť pre každú
požadovanú položku jednotku, počet jednotiek a jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom
počtu jednotiek a jednotkovej ceny a množstva uvedeného vo výkaze výmer, ktorý je uvedený v
prílohe č. 1 tejto Výzvy. Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný, jasný a bez matematických
chýb.
I. Uchádzač musí vyplniť predložený výkaz výmer, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto Výzvy
v plnom rozsahu. Neuvedenie niektorej z položiek vrátane ceny, popisu položky alebo
uvedenie iného rozsahu množstva položky bude považované za nesplnenie požiadavky
verejného obstarávateľa a takáto ponuka bude zo zadávania zákazky vylúčená.
J. Návrh ceny musí byť v členení:
- Cena bez DPH
- Základ DPH
- Sadzba DPH
- DPH
- Celková cena vrátane DPH.
K. Cenu stanoví uchádzač na základe oceneného výkazu položiek, ktorý bude súčasťou ponuky
uchádzača.
L. Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť:
· zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,
· nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany
poskytovateľa, ak sa tieto ukážu v priebehu plnenia zmluvy ako nepotrebné,
- zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v zmysle
ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších
zmien a doplnkov
M. V prípade, že uchádzač zistí nedostatky výkazu výmer v etape spracovania ponuky, je povinný na
to verejného obstarávateľa písomne upozorniť a požiadať o vysvetlenie.
N. Kalkulácia nákladov rozpočtu stavby bude ďalej obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou
ako napr. aj náklady na odvoz sute vrátane poplatku za skládku, telefón, spracovanie dielenskej alebo
výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na spotrebu elektrickej energie a vody,
kompletačná činnosť, skúšky a merania kontroly kvality prác a pod.
Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek ( výkazu výmer ) predloží uchádzač
písomnou formou .
Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

12.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky,
- ak administratívna kontrola zadávania zákazky uskutočnená Poskytovateľom NFP
nebude s kladným výsledkom

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Predpokladaná lehota na uzavretie zmluvy: do 31.12.2019.
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B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky bude zmluva o dielo na realizáciu uvedeného
predmetu zákazky (ďalej len ZoD).
C. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň
nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto skutočnosť
oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú v zmluve
o dielo v článku I. Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva
v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného
finančného príspevku. V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom
nenávratného finančného príspevku, objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez
udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou
poskytovateľ nenávratného finančného príspevku neschváli predmetné verejné obstarávanie.
D. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
E. 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) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
F. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložil.
aktuálny doklad uskutočňovať požadované práce v origináli alebo overenej kópií.
G. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí nemajú v registri konečných
užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod alebo ktorých subdodávatelia, ak
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, ktorí sú verejnému
obstarávateľovi známi v čase uzavretia zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod.
H. Povinnosť podľa bodu F. sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je
výsledkom postupu verejného obstarávania. Subdodávateľ ku podpisu zmluvy a nový
subdodávateľ ku zmene subdodávateľa predloží aktuálny doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky,
ktorý má subdodávateľ plniť, v origináli alebo overenej kópií.
I.

V prípade zmeny subdodávateľa, ak tento subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora, musí byť v tomto registri partnerov verejného sektora zapísaný ku
dňu zmeny subdodávateľa.

J. V prípade, ak nastane prípad že úspešný uchádzač tieto povinnosti podľa bodu F., G. alebo H.,
nemá, dotknuté ustanovenia nebudú súčasťou zmluvy.
K. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ako zhotoviteľ predmetných prác
mal ku dňu podpisu zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu podnikateľa počas
celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške zmluvnej ceny.
L. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak,
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie
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ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta
realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky
u zodpovednej osoby na adrese:
Obec Bystré
Obecný úrad, 09434 Bystré 98
PhDr. Ľubomír Hreha
Mobil: +421 917900517
Telefón: +421 574452144
Fax: +421 574452145
E – mail: ocu.bystre@slovanet.sk

Bystré, dňa 19.06.2019

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

Prílohy:

č. 1A Výkaz výmer vo formáte .pdf
č. 1B Výkaz výmer vo formáte .xls
č. 2A Návrh ZoD vo formáte .pdf
č. 2B Návrh ZoD vo formáte .doc:
č.3 Projektová dokumentácia
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