Obec Obišovce
Obišovce 133, 044 81 Kysak
IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

Titl.:

Váš list číslo/zo dňa

/2020

Mária Baboľová

16. 12. 2020

Naše číslo

Vybavuje/linka

Obišovce

Vec: Výzva na predloženie ponuky – PRIESKUM TRHU za účelom stanovenia PHZ
Verejný obstarávateľ v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si vytipoval aj Vás ako možného dodávateľa
predmetu obstarávania a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1.) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Obišovce
Sídlo:
Obišovce 133, 044 81 Kysak
IČO:
00324566
Telefón:
+421 55 699 13 12
Kontaktná osoba: Mária Baboľová, starostka obce
E-mail:
obecobisovce@gmail.com
Predmet zákazky: „Zameranie pozemkov“
2.) Druh zákazky: poskytnutie služby
3.) Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 71354300-7 - Katastrálne vymeriavanie
4.) Predpokladaná hodnota zákazky:
4.1 nestanovená, je predmetom tejto výzvy
5) Spôsob financovania:
5.1 Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných zdrojov verejného obstarávateľa.
6) Platobné podmienky:
6.1 Financovanie bude realizované bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej jedinej
a konečnej faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po realizácii predmetu obstarávania. Lehota splatnosti
faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia faktúry objednávateľom. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavky ani zálohové platby.
6.2 Verejný obstarávateľ nezodpovedá za omeškanie platieb, ak omeškanie bude spôsobené jeho
peňažným ústavom.
7.) Miesto a termín poskytovania služby:
7.1 Katastrálne územie obce Obišovce
7.2 Trvanie zmluvy: 1 mesiac
8.) Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vytýčenie troch pozemkov v k.ú. Obišovce. Jedná sa o parcely:
1. register C, č. 349/1 Budúce ihrisko
2. register E, č. 39 Pri ihrisku
3. register C, č. 181/1 Na Sihoti
Verejný obstarávateľ požaduje vytýčenie pozemkov a ich stabilizáciu v teréne.

„Zameranie pozemkov“

Stránka 1 z 7

Obec Obišovce
Obišovce 133, 044 81 Kysak
IČO: 00324566, tel.: 055 / 699 13 12, e-mail: obecobisovce@gmail.com

9.) Oprávnený uchádzač:
9.1 Uchádzačom môže byť hospodársky subjekt vystupujúci voči verejnému obstarávateľovi samostatne
alebo skupina hospodárskych subjektov vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne.
Takáto skupina vytvorená na uskutočnenie predmetu zákazky, do termínu stanoveného pre
uzavretie zmluvy vytvorí právne vzťahy z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
9.2 Verejný obstarávateľ nepredpisuje uchádzačom, aké právne vzťahy od skupiny Poskytovateľov
vyžaduje. Uvedené ponecháva na samotných uchádzačov. V takom prípade je potrebné z hľadiska
priehľadnosti vzťahov a prípadného vymáhania záväzkov, aby zmluva medzi členmi skupiny
Poskytovateľov bola uzatvorená písomne, a aby obsahovala podmienky pre všetkých členov skupiny
Poskytovateľov ako sa majú pričiniť o dosiahnutie dojednaného účelu, pre ktorý skupina
Poskytovateľov vznikla.
9.3 Hospodársky subjekt, ktorého zakladateľom, členom alebo spoločníkom je politická strana alebo
politické hnutie sa verejnej súťaže nesmie zúčastniť.
10.) Delenie zákazky:
10.1 Delenie zákazky verejný obstarávateľ nepripúšťa.
11.) Lehota a spôsob predkladania ponúk:
11.1 najneskôr do 23. 12. 2020 do 12:00 hodiny. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude
zaradená do hodnotenia.
11.2 Ponuku je možné doručiť: Elektronickou poštou formou podpísaných a naskenovaných
dokumentov na adresu: obecobisovce@gmail.com.
11.3 Predmet správy je potrebné označiť heslom: „Súťaž – zameranie pozemkov – neotvárať“
11.4 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR
12.) Obsah ponuky:
12.1 Doklad o oprávnení podnikať, (§ 32 ods. 1 písm. e), ktorý zodpovedá predmetu zákazky (v
ktorom je uvedený predmet činnosti/podnikania - geodetické a kartografické práce) a to:
12.1.1 živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba
podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľa) – kópia dokladu
12.1.2 výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ
zapísaný v obchodnom registri) – kópia dokladu
12.1.3 iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov – kópia dokladu
12.2 Návrh na plnenie kritérií – Príloha č. 2
12.3 Čestné vyhlásenie k ponuke – Príloha č. 3
12.4 Čestné vyhlásenie konflikt záujmov – Príloha č. 4
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa
do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo
ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač
ako aj jeho subdodávatelia, ktorí sa budú podieľať na plnení predmetu zákazky musia byť zapísaní v
registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami
podľa tohto predpisu.
13.) Príprava ponuky:
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v listinnej forme, v originálnom vyhotovení, ktorá
zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom
rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej
obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
13.2 Potvrdenia, doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto výzve, musia byť v
ponuke predložené ako originály, nie staršie ako tri mesiace alebo úradne osvedčené kópie
týchto dokladov alebo dokumentov, ak vo Výzve nie je uvedené inak.
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13.3 Verejný obstarávateľ žiada, aby dokumenty vyhotovené uchádzačom, ktoré tvoria ponuku, boli
podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo môžu byť
podpísané zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových
vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke uchádzač predloží originál alebo úradne overenú
fotokópiu splnomocnenia, ktoré oprávňuje tohoto zástupcu k takémuto úkonu.
13.4 Ak ponuku predkladá skupina Poskytovateľov, predložená ponuka vrátane návrhu Rámcovej
zmluvy musí byť podpísaná štatutárnym orgánom každého člena skupiny Poskytovateľov alebo
zástupcom člena skupiny Poskytovateľov, ktorý je oprávnený konať v mene člena skupiny
Poskytovateľov v záväzkových vzťahoch vtedy, ak v doručenej ponuke predloží aj originál alebo
úradne overenú fotokópiu splnomocnenia, ktoré ho oprávňuje k takémuto úkonu.
13.5 Ak ponuka obsahuje dôverné informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí. Verejný
obstarávateľ odporúča, aby ponuka predložená podľa týchto súťažných podkladov obsahovala
uchádzačom vypracovaný Zoznam dôverných informácií s identifikáciou čísla strany, čísla
odseku, bodu a textu obsahujúceho dôverné informácie.
14.) Požiadavky na cenovú ponuku:
Cenová ponuka musí zahŕňať na dopravu na miesto merania, náklady na odkonzultovanie a doručenie
predmetu zákazky, ako aj všetky ostatné náklady dodávateľa súvisiace s realizáciou zákazky.
15.) Kritérium na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za
predmet obstarávania v Eur s DPH.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo v zmysle predloženej cenovej ponuky. Uchádzačom, ktorí predložia
svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli
s prípravou a doručením ponuky.
16.) Otváranie ponúk
16.1 Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese: Obecný úrad Obišovce, Obišovce 133, 044 81 Kysak,
kancelária starostky obce dňa 23. 12. 2020 o 12,15 hod..
17.) Termín zadania zákazky: január 2021
18.) Upozornenie:
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti, že v prípade ak predpokladaná hodnota zákazky (PHZ) zistená
v týmto prieskumom trhu bude stanovená na:
PHZ do 15 000,00 € bez DPH – tento prieskum trhu BUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko –
dodávateľského vzťahu. Vzhľadom na túto skutočnosť zadávateľ BUDE oznamovať výsledky
prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu predložili ponuku.
PHZ nad 15 000,00 € bez DPH – tento prieskum trhu NEBUDE VIESŤ k uzavretiu odberateľsko –
dodávateľského vzťahu a poslúži zadávateľovi len na informatívne účely – na stanovenie PHZ. V danom
prípade zadávateľ NEBUDE oznamovať výsledky prieskumu trhu subjektom, ktoré v rámci prieskumu
predložili ponuku
19.) Obchodné podmienky:
19.1 Výsledkom verejného obstarávania bude / nebude Zmluva o dielo rešpektujúc ustanovenia bodu 18
tejto Výzvy.
19.2 Verejný obstarávateľ si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zadávania
zákazky, neuzatvoriť Zmluvu.
19.3 Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku
prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní predmetu obstarania.
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20.) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
20.1 Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. pre
výber Dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 117, preto z nej nevyplývajú pre našu
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.
20.2 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v
prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup
zadávania zákazky.
20.3 Ak sa vo Výzve uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobu, postup, značku,
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa uchádzačom predložiť ponuky s ekvivalentným
riešením s minimálne parametrami vyššie uvedenými.
21.) Vylúčenie uchádzača:
21.1 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
21.1.1 nesplní podmienky účasti,
21.1.2 predloží neplatné doklady,
21.1.3 poskytol informácie alebo doklady, ktoré sú nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú
skutočnosti,
21.1.4 pokúsil sa neoprávnene ovplyvniť postup verejného obstarávania,
21.1.5 pokúsil sa získať dôverné informácie, ktoré by mu poskytli neoprávnenú výhodu,
21.1.6 konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými
opatreniami
21.1.7 nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov v určenej
lehote.
22.) Obhliadka:
Nie je potrebná, ale je možná, ak o to záujemca požiada.
23.) Osoba určená pre styk s uchádzačmi:
Mária Baboľová, tel. kontakt: +421 55 699 1312, e-mail: obecobisovce@gmail.com – za technické
riešenie, Ing. Oľga Mikulíková, tel.: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk - za verejné
obstarávanie.
24.) Dátum zaslania a zverejnenia: 16. 12. 2020

Mária Baboľová,
starostka obce, v.r.
Prílohy Výzvy na predloženie ponuky:
Príloha č. 1 – Situácia
Príloha č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie k ponuke
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov

Príloha č. 2 k výzve na predloženie ponuky
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Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Názov zákazky: „Zameranie pozemkov“
Verejný obstarávateľ: Obec Obišovce
Obchodné meno uchádzača: ………………………………………………………………………………
Sídlo alebo miesto podnikania: ……………………………….……………………………………………
Štaturárny zástupca uchádzača: …………….……………………………………………………………
Zástupca uchádzača pre rokovanie vo veciach technických: ………………………………………….
Bankové spojenie: ……………………………………
.
IČO: …………………………………………

Číslo účtu: ………………….………………
Druh podniku: malý / stredný / veľký

DIČ: …………………………………………
IČ DPH: .…………………………...………
..
Kontaktná osoba uchádzača: …………………………………………
Telefón: …………………………………….

Web: ………..…….…………………………

E-mail: …………………………………………
Návrh uchádzača
na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk:
„Zameranie pozemkov“
Cena za predmet obstarávania v € bez DPH

Výška sadzby DPH v %
Výška DPH v €
Cena za celý predmet obstarávania
v € vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.

V ………………………………., dňa: …………………

„Zameranie pozemkov“

……………………………………
štatutárny zástupca
(meno, podpis, pečiatka)
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Príloha č. 3 k Výzve

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA k ponuke

Uchádzač:
............................................................................................................................................................

Vyhlásenie uchádzača:

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky pod názvom:
„Zameranie pozemkov“, ktoré určil verejný obstarávateľ.
2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
3. Nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,
4. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia povinností v oblasti ochrany životného prostredia,
sociálneho práva alebo pracovného práva podľa osobitných predpisov, za ktoré nám bola právoplatne
uložená sankcia,
5. Nedopustili sme sa v predchádzajúcich troch rokoch od vyhlásenia alebo preukázateľného začatia
verejného obstarávania závažného porušenia profesijných povinností.
6. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona o ochrane osobných
údajov v znení neskorších predpisov.

Dátum: .........................................

Podpis: ............................................
meno a priezvisko
funkcia, podpis*
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Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (uchádzač)

Predmet obstarávania: „Zameranie pozemkov“
Verejný obstarávateľ:

Obec Obišovce

Uchádzač:
Obchodný názov:

Sídlo/miesto podnikania:

IČO:

Čestné vyhlásenie
ku konfliktu záujmov a k etickému kódexu uchádzača
Týmto čestne vyhlasujem podľa môjho najlepšieho vedomia a svedomia a podľa mojich vedomostí, že
ako uchádzač, ktorý predkladá ponuku v danom verejnom obstarávaní:
-

-

-

-

-

nie je mi známy žiaden konflikt záujmov, s ohľadom na doterajší priebeh verejného obstarávania, pokiaľ
ide o mne známe hospodárske subjekty a zástupcov verejného obstarávateľa, ktoré boli zapojené
akýmkoľvek spôsobom do procesu verejného obstarávania,
nie sú mi známe žiadne skutočnosti alebo okolnosti, či už minulé alebo súčasné a/ alebo ktoré by mohli
nastať v dohľadnej budúcnosti, ktoré by mohli spochybniť moju nezávislosť a zvýhodňovať mňa ako
uchádzača v danom procese verejného obstarávania z pohľadu ktorejkoľvek strany, ktorá je účastníkom
daného procesu alebo jeho vyhlasovateľom,
ak zistím, alebo ak sa počas ktorejkoľvek etapy verejného obstarávania sa ukáže, že akýkoľvek
potenciálny konflikt záujmov v danom procese vznikol, bezodkladne danú skutočnosť oznámim
verejnému obstarávateľovi a budem akceptovať rozhodnutie verejného obstarávateľa o prijatí všetkých
opatrení na odstránenie zisteného konfliktu, pokiaľ týmto rozhodnutím nedôjde k neodôvodnenému
obmedzeniu účasti mojej spoločnosti v danom postupe a pokiaľ nebude možné riešiť vznik daného
konfliktu inak ako rozhodnutím o zrušení daného postupu alebo vylúčením mňa ako uchádzača v danom
verejnom obstarávaní,
som sa oboznámil s etickým kódexom záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní, ktorý je
zverejnený na adrese http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf a v
nadväznosti na uvedené vyhlasujem, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov rovnakého
zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, zabezpečovania čestnej
hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a so zásadami
poctivého obchodného styku, že budem tieto pravidlá aplikovať v rámci daného postupu verejného
obstarávania,
budem zachovávať dôvernosť všetkých mne poskytnutých informácií súvisiacich s daným postupom a
obsah dokumentov, ktoré mi poskytol verejný obstarávateľ nebudem poskytovať tretím osobám, a ani
inak ich využívať na iný účel ako je účasť v danom verejnom obstarávaní, pokiaľ o to výhradne nepožiada
verejný obstarávateľ.

V .............................. dňa ......................2020
*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná
navonok.
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