Výzva na predloženie ponuky
Obec MIRKOVCE, Obecný úrad Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Mirkovce, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Chodník a cesta k rómskej osade“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Mirkovce
Sídlo: Mirkovce 65, 082 06 Mirkovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Engel
IČO: 00327484
DIČ: 2021225613
Tel.: +421 907 971 659
E-mail: obecmirkovce65@gmail.com
Internetová stránka: https://www.obecmirkovce.sk/
Spoločnosť splnomocnená na výkon VO:
Názov: Maiana Consulting, s.r.o.
Sídlo: Hrabovčík 120, 089 01 Svidník
IČO: 46827285
DIČ: 2023601866
V zastúpení: PhDr. Alena Nováková, MBA – konateľka spoločnosti
Prevádzka: MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník
E-mail: maianaconsulting.vo@gmail.com

2.

Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, t.j. musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu“
„nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu“
Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných zdrojov.
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3.

Miesto a spôsob predloženia/ doručenia ponuky:
osobne: Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník (v pracovných dňoch v čase
od 7.30 – 15.30 hod.)
poštou alebo kuriérom: Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník (v pracovných
dňoch v čase od 7.30 – 15.30 hod.)
elektronicky: maianaconsulting.vo@gmail.com

4.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Osobou na prevzatie cenových ponúk je p. PhDr. Alena
Nováková, MBA a v čase jej neprítomnosti prevezme cenovú ponuku p. Anna Smoligová.

5.

Predmet obstarávania:
Názov predmetu zákazky: „Chodník a cesta k rómskej osade“
CPV kód: 45000000-7 Stavebné práce
Opis predmetu zákazky:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie:
V katastrálnom území obce Mirkovce – v rómskej osade je potrebné z dôvodu
nevyhovujúceho prístupu k jestvujúcim bytovým jednotkám zrekonštruovať jestvujúcu prístupovú
komunikáciu do rómskej osady. Vo výkresovej dokumentácii (Príloha č.1 tejto Výzvy) je zakreslená
vetva A (rekonštrukcia miestnej komunikácie) a vetva B (vybudovanie novej cesty). Predmetom
zákazky v rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie je len vetva A, t.j. rekonštrukcia miestnej
komunikácie – MOK 4/30, dl.= 163,65 m.
Smerové vedenie pozostáva zo smerových oblúkov a priamych úsekov. V prípade
rekonštrukcie cestnej komunikácie (vetva A) sa odstránia jestvujúce cestné panely hr.= 150 mm,
zhutní sa podložie cestnej komunikácie na únosnosť min. 100 MPa, nanesie sa spojovací asflatový
postrek a zriadi sa nový asfaltobetónový kryt z asfaltobetónov ACo 8-II; hr.=40mm.a ACP 32-II
hr.=60mm. Celková plocha rekonštruovanej cestnej komunikácie – vetva A je 490,95 m2.
Výškové vedenie: je v plnom rozsahu viazané na charakter územia a ich plynulé výškové napojenie
na jestvujúcu asfaltovú cestnú komunikáciu (na začiatku trasy).
Šírkové usporiadanie: navrhované cestné komunikácie sú navrhované ako jednopruhové kategórie
MOK 4/30 v nasledovnom šírkovom usporiadaní:

MOK 4/30
jazdný pruh ................................................................. 3,00 m
bezpečnostný odstup 2x0,50 m .................................. 1,00 m
Spolu: .......................................................................... 4,00 m
Odvodnenie: odvodnenie povrchu vozoviek miestnych je riešené ich pozdĺžnými a 2%-nými
priečnymi sklonmi do navrhovaných dláždených rigolov. Navrhujú sa betónové dláždené rigoly
z betónových tvárnic TBM 1-60 hr.=100 mm, ktoré sa uložia do betónového lôžka hr.=100 mm, pod
ktorým sa najprv zriadi štrkopieskové lôžko hr.=100 mm. Dláždené rigoly sa vyústia do navrhovanej
kanalizačnej prepadovej šachty 1,20m x 1,20m prekrytého oceľovou mrežou. Z dôvodu zachytenia
povrchových dažďových vôd z vozovky cestnej komunikácie sa navrhuje priečne cez cestnú
komunikáciu betónový žľab BGZ 300/300mm, dĺžky 3,10 m, ktorý sa zaústi do navrhovanej
kanalizačnej šachty 1,00m x 1,00m. Odvodnenie zemnej pláne sa prevedie 3%-ným priečnym
sklonom pomocou vrstvy zo štrkopiecku do pozdĺžnej drenáže. Pozdĺžna drenáž sa zaústi do
navrhovanej kanalizačnej šachty 1,20m x 1,20m. Ryha pre pozdĺžnu drenáž je navrhnutá rozmeru
500x500 mm. Vo vykopanej ryhe sa osadí drenážne potrubie PVC perforovaných rúrok o profile 160
mm. Zostávajúci priestor v ryhe sa vyplní štrkopieskom. Celková dĺžka pozdĺžnej drenáže je 47,60
m.
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Chodník pozdĺž cesty 3438:
Stavebné práce sa budú vykonávať v priestore medzi vozovkou cesty 3438 a oplotením
súkromných pozemkov na úkor existujúcej cestnej priekopy, vjazdov a zeleného postranného pásu.
Odvodnenie je v súčasnosti povrchové priečnym sklonom do cestnej priekopy. Stavba nevyžaduje
asanáciu nadzemných ani podzemných objektov a nedotýka sa chránených území ani objektov.
Prebytok vyťaženej zeminy sa odvezie na skládku určenú obecným úradom.
Chodník je navrhnutý s dláždeným betónovým krytom. Betónová sivá dlažba hrúbky 60 mm
sa uloží do lôžka z drveného kameniva fr. 4-8 hrúbky 40mm a podkladu zo štrkodrviny hrúbky 150
mm. V miestach vjazdov sa použije dlažba hrúbky 80mm, lôžko z cementovej malty hrúbky 40 mm,
podkladný betón hrúbky 150mm a štrkodrvina 100mm. V úsekoch s konštantnou šírkou doporučujem
upraviť ju na najbližší skladobný rozmer zvolenej dlažby, aby sa predišlo nadmernému rezaniu.
Minimálna návrhová únosnosť v úrovni zemnej pláne musí byť aspoň 30 MPa. V úsekoch so
stiesneným dopravným priestorom je prispôsobený oploteniu a hranici súkromných parciel. V mieste
vjazdov sa použije nájazdový obrubník s plynulým sklonom 50 mm nad vozovkou. Základný priečny
sklon chodníka je uvažovaný jednostranný 2% so spádom k ceste, v miestach vjazdov, brán a bránok
sa prispôsobí výške existujúcich prahov. V miestach kde po osadení obrubníkov chýba časť
konštrukčných vrstiev tie sa doplnia nasledovnou konštrukciou:
Asfaltový betón strednozrný

AC 11 O; 50/70; II;

Cestný betón
Štrkodrvina

50 mm; STN EN 13108-1

CBIII

150 mm

ŠD

250 mm

Spolu

450 mm

Chodník mimo vjazdov sa zrealizuje nasledovnej konštrukcie:
Betónová dlažba

60 mm

Drvené kamenivo fr. 4-8 mm

40 mm

Štrkodrvina

ŠD

Spolu

150 mm
250 mm

Chodník v mieste vjazdov sa zrealizuje nasledovnej konštrukcie:
Betónová dlažba

80 mm

Suchá cementová malta

40 mm

Podkladný betón C8/10

150 mm

Štrkodrvina
Spolu

ŠD

100 mm
370 mm

Pri styku chodníka s terénom respektíve s oplotením sa osadia betónové obrubníky 50/20/5 do lôžka
z betónu C10/12,5. Pri styku chodníka s vozovkou sa osadia betónové obrubníky 100/25/15 do lôžka
z betónu C10/12,5. V mieste vjazdov sa osadí nábehový obrubník. Vozovka a chodník budú
odvodnené dažďovým vpustom zaústeným do existujúceho priepustu. Cestná priekopa bude pri
poslednom vjazde k rodinnému domu ukončená kalovou jamou a prevedená pod komunikáciou
rúrovým priepustom s vyústením do potoka. Vstupy na chodník budú bezbariérové.

6.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 62 680,97 EUR bez DPH
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8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Obec Mirkovce, okr. Prešov, parc. č. KN-C 285, KN-E 43/14, KN-E 511/3, KN-C
279, KN-C 2, KN-C 129/1, KN-E 481/21
Termín dodania: konečný termín bude určený z ponuky úspešného uchádzača

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: konečná
lehota výstavby diela bude určená z ponuky úspešného uchádzača.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou Výzvy na predloženie
cenovej ponuky
Príloha č.1 – Výkresová dokumentácia
Príloha č.2 – Neocenený Výkaz-výmer
Príloha č.3 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.5 – Návrh Zmluvy o dielo
11. Financovanie predmetu zákazky: Z nenávratného finančného príspevku – poskytovateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v zastúpení Ministerstva vnútra SR, operačný
program: Ľudské zdroje, spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vlastných
zdrojov verejného obstarávateľa
12. Lehota na predloženie ponuky: do 23.08.2021 do 11:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky:
Cenové ponuky sa predkladajú
•

osobne: Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník (v pracovných dňoch
v čase od 7.30 – 15.30 hod.)

•

poštou alebo kuriérom: Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01 Svidník (v
pracovných dňoch v čase od 7.30 – 15.30 hod.)

Obálku je potrebné viditeľne označiť: „VO – Chodník a cesta k rómskej osade“
! Rozhodujúci je dátum doručenia cenovej ponuky do kancelárie spoločnosti
splnomocnej na výkon VO a nie dátum podania na poštovú prepravu !
•

elektronicky: maianaconsulting.vo@gmail.com

Do predmetu správy uviesť: „VO – Chodník a cesta k rómskej osade“
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
➢

Celková cena predmetu zákazky s DPH – max. 90,00 bodov

➢

Lehota výstavby v pracovných dňoch – max. 10,00 bodov

15. Spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:
Celková cena predmetu s DPH:
Maximálny počet bodov (90,00 bodov) dostane ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou
cenou s DPH na predmet zákazky. Ďalším uchádzačom sa počet pridelených bodov určí úmerou.
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Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej
ceny a navrhovanej ceny príšlušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom
bodov, ktoré sa udeľujú pre uvedené kritérium.
Najnižšia celková cena v EUR s DPH
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 90
Hodnotená celková cena v EUR s DPH
V prípade, že ponuka uchádzača bude obsahovať mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo postupovať v tomto v súlade s § 53 zákona o verejnom obstarávaní a bude
žiadať o vysvetlenie ponuky napr. podľa kalkulačného vzorca. V prípade, že táto ponuka bude
vylúčená, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť Zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil na ďalšom mieste v poradí.
Lehota výstavby v pracovných dňoch:
Maximálny počet bodov (10,00 bodov) dostane ponuka uchádzača s najkratšou ponúkanou lehotou
dodania predmetu zákazky v pracovných dňoch odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. Ďalším
uchádzačom sa počet pridelených bodov určí úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu
navrhovanú lehotu sa vypočíta ako podiel najkratšej navrhovanej lehoty a navrhovanej lehoty
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľujú pre
uvedené kritérium.
Uchádzač musí pri stanovení lehoty výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po
jednotlivých pracovných činnostiach – záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej
legislatívy SR a štátnych technických noriem. Verejný obstarávateľ nebude akceptovať
uchádzačom deklarovanú prácu cez víkendy (sobota, nedeľa) ani dni pracovného pokoja súvisiace
so štátnymi sviatkami. Uvedená požiadavka vyplýva z hodnotiaceho kritéria, ktoré je požadované
deklarovať v pracovných dňoch. To znamená, že stanovenie lehoty výstavby v pracovných dňoch
musí byť v súlade zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce podľa § 85, kde je určené, že pracovný
čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín a pracovný čas zamestnanca je najviac 40
hodín týždenne.
Najkratšia celková lehota v pracovných dňoch
---------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10
Hodnotená celková lehota v pracovných dňoch
Lehota dodania predmetu zákazky môže byť maximálne 100 pracovných dní odo dňa prevzatia
staveniska Zhotoviteľom.
Body pridelené ponuke na základe vyššie uvedených kritérií sa následne spočítajú. Úspešnou sa
stane ponuka uchádzača, ktorá po sčítaní výsledných bodových hodnôt pridelených v rámci
jednotlivých kritérií dosiahne najvyšší celkový počet bodov. Poradie ostatných uchádzačov sa
stanoví podľa počtu získaných bodov zostupne.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku poštou prípadne kuriérom
(rozhodujúci je dátum doručenia cenovej ponuky do kancelárie spoločnosti splnomocnenej na výkon
VO a nie dátum podania na poštovú prepravu).
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH, upozorní v ponuke.
Uchádzač stanoví pevnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Cenová ponuka musí zahŕňať
všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Ocenený Výkaz-výmer – cenovú ponuku je potrebné vypracovať podľa Výkazu-výmer,
ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy. Prílohu č. 2 – ocenený Výkaz-výmer žiadame predložiť
aj vo formáte .xls alebo .xlsx.
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b.

Identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod., ktoré tvoria Prílohu
č. 3 tejto Výzvy

c.

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk – tvorí Prílohu č. 4 tejto
Výzvy

d.

Časový hamornogram prác rozpísaný na pracovné dni – uchádzač predloží
vypracovaný časový harmonogram realizácie stavebných prác rozčlenený na pracovné dni
(uchádzač vypracuje časový harmonogram na vlastnú prílohu).
Vyššie spomínané doklady musia byť opečiatkované a podpísané osobou, resp.
osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
V prípade, že cenová ponuka bude predložená osobne, poštou alebo kuriérom, je
potrebné, aby bola Príloha č. 2 – ocenený Výkaz-výmer doložená vo formáte .xls alebo
.xlsx. na elektronickom neprepisovateľnom médiu CD/DVD.

e.

Uchádzač Návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy, NEVYPĹŇA do
cenovej ponuky. Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.
Návrh Zmluvy o dielo slúži uchádzačovi iba na oboznámenie sa s obchodnými
podmienkami. Uchádzač predložením svojej ponuky súhlasí so zmluvnými
podmienkami – súhlas vyjadrí v Prílohe č. 3 Identifikačné údaje uchádzača tejto
Výzvy.

17. Otváranie ponúk:
Dátum otvárania ponúk: 23.08.2021 o 13:00 hod.
Miesto otvárania a vyhodnotenia ponúk: Maiana Consulting, s.r.o., MUDr. Pribulu 148, 089 01
Svidník
Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk bude neverejné, t.z. bez prítomnosti uchádzačov.
18. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
•

Obec Mirkovce obhliadku miesta stavby neorganizuje. V prípade záujmu je možné si
obhliadku miesta dohodnúť. Kontaktná osoba v prípade záujmu o obhliadku je p. Mgr.
Marián Engel – starosta obce, t.č. +421 907 971 659.

•

Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk bude
uchádzačom prostredníctvom e-mailu odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
do 5 pracovných dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.

•

Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie Zmluvy o dielo podľa Prílohy č.5 Výzvy.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na uzavretie Zmluvy. Zmluva musí byť
uzavretá v súlade s podmienkami uvedenými v tejto Výzve, súťažnými podkladmi a ponukou
úspešného uchádzača.

•

Úspešný uchádzač/Zhotoviteľ je povinný pred podpisom Zmluvy o dielo uzavrieť a udržiavať
v platnosti po celú dobu vykonávania diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za
škodu, minimálne vo výške ceny za dielo. Kópiu poistnej zmluvy za škody predloží až
úspešný uchádzač v rámci poskytnutia súčinnosti pred podpisom Zmluvy o dielo. Poistenie
sa musí vzťahovať minimálne pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty.
Poistná zmluva, resp. jej fotokópia bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu č.2 Zmluvy o dielo.

•

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť Zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016
Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri. Verejný obstarávateľ si splnenie
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tejto podmienky overuje sám v Registri partnerov verejného sektora vedenom Ministerstvom
spravodlivosti SR.
•

Úspešný uchádzač je povinný počas celej doby realizácie stavebných prác zamestnať
podľa zákona č. 311/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce
kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite
b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby

•

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobudne účinnosť po splnení odkladacej podmienky účinnosti Zmluvy, ktorou bude
schválenie zákazky v rámci kontroly príslušného verejného obstarávania Poskytovateľom,
t.j. doručenie správy z kontroly bez zistených nedostatkov príslušného verejného
obstarávania objednávateľovi.

•

V prípade záporného výsledku administratívnej kontroly verejného obstarávania
Poskytovateľom sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva o dielo sa od počiatku zrušuje.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateľa žiadny nárok na prípadnú vzniknutú
škodu.

•

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené
ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa alebo inak
nevýhodné pre verejného obstarávateľa.

•

Doručená ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej obsah je v
súlade s podmienkami definovanými vo Výzve na predkladanie ponúk, doručená ponuka
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo Výzve a bola predložená v určenej lehote na
predkladanie ponúk.

•

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov, ak:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, stanovené verejným obstarávateľom,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám, stanoveným
verejným obstarávateľom v tejto Výzve na predkladanie ponúk a návrh ceny v ponukách
bude nevýhodný pre verejného obstarávateľa,
d) sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

S úctou,

Svidník, dňa 11.08.2021

..........................................................
PhDr. Alena Nováková, MBA
Osoba splnomocnená na výkon VO

Prílohy:
Príloha č.1 – Výkresová dokumentácia
Príloha č.2 – Neocenený Výkaz-výmer
Príloha č.3 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č.4 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č.5 – Návrh Zmluvy o dielo
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