Obec Kačanov, Kačanov 66, 072 05 Kačanov
VÝZVA NA

PREDLOŽENIE

PONUKY

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)

„Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Kačanov
Sídlo: Kačanov 66, 072 05 Kačanov
Štatutárny zástupca: Michal Tomko, starosta obce
IČO: 00325287
DIČ: 2020738885
IČ DPH: neplatca DPH
Tel.: +421 56 649 62 38
E-mail: ocu.kacanov@kacanov.sk
Internetová stránka: www.kacanov.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obecný úrad Kačanov, Kačanov 66, 072 05 Kačanov
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Michal Tomko, starosta obce
4. Predmet obstarávania:
Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci Kačanov
5. Druh zákazky:
Stavebné práce, spoločný slovník obstarávania: CPV kód: 45233161-5
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo - Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je
zapísaný do registra partnerov verejného sektora podľa platnej legislatívy.
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Výstavba chodníkov a
autobusových zastávok v obci Kačanov“, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov:
SO 01 Chodník – časť „A“ a „B“
Lávka cez priekopu
Plocha riešeného územia: 1257,0 m 2
z toho:
chodník časť „A“ : 602,0m2
chodník časť „B“ : 355,0m2
plochy zelene
:300,0m2
ROZSAH PRÁC
Výstavba chodníka časť „A“, „B“, celkovej plochy 957 m2, šírky 1,2 m a celkovej dĺžky 749m,
na pravej strane komunikácie smerom do Michaloviec.
Rekonštrukcia vjazdov vrámci chodníka s celkovým počtom 43ks, šírky 5,0 m.
Chodník - časť „A“
Smerové vedenie:
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Začiatok úseku je pri vjazde na pozemok rodinného domu č.27. Chodník je navrhnutý na
pravej strane št.cesty, od ktorej ho delí jestvujúci rigol. Smerovo sa chodník napája na
oplotenie súkromných záhrad, čím preberá po celej dĺžke smerové vedenie v danom úseku,
ktorý pokračuje o dĺžke 450,0m severným smerom, koniec úseku je pri RD č. 1.
Výškové vedenie:
Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší
okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon
chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.
Chodník - časť „B“
Smerové vedenie:
Začiatok úseku je pri vjazde na pozemok rodinného domu č.43. Chodník je navrhnutý na
pravej strane št.cesty, smerom do Michaloviec, od ktorej ho delí jestvujúci rigol. Smerovo sa
chodník napája na oplotenie úpozemkov rodinných domov, čím preberá po celej dĺžke
smerové vedenie v danom úseku, celková dĺžka tohto úseku je 299,0m severným smerom,
koniec úseku je pri vjazde k budove kultúrneho domu.
Výškové vedenie:
Výškovo sa chodník napája na vonkajší okraj oplotenia. Chodník je vyvýšený nad vonkajší
okraj zeleného pásu o 30mm, resp. cca 500mm nad rigolom. Minimálny pozdĺžny sklon
chodníkov je 0,50% a maximálny 2,3%.
„Vjazdy“
V miestach vstupov do dvorov sa vrámci chodníka navrhuje pojazdná dlážba olemovaná po
obidvoch stranách obrubníkom bez prevýšenia. Počet vstupov šírky 5,0m – 43ks.
Šírkové pomery
Sú dané podmienkami skutkového stavu.
Technické parametre chodníka:
Dĺžka trasy – chodník časť „A“, „B“ – novostavba 749,00 m
Šírka pruhu ................................................
1,2m
Šírka vjazdov ..........................................
5,0 m – 43 ks
Konštrukcia
komunikácie pešej
- zámková dlažba ...................................
- štrkodrva fr. 4-8.....................................
- podkladný betón C8/10.........................
- štrkodrva fr. 0-32...................................
- zhutnená pláň (100% PS resp. ID=0,70)
Spolu:
Plocha chodníkov – pochôdzna časť: 602,0m2

hr. 60mm
hr. 40mm
hr.150mm
hr. 150mm

dláždených vjazdov
- zámková dlažba ................................
- štrkodrva fr. 4-8..................................
- podkladný betón ................................
- štrkodrva fr. 0-32.................................
- zhutnená pláň (100% PS resp. ID=0,85)
Spolu:

hr. 80mm
hr. 40mm
hr.150mm
hr. 150mm

hr. 400mm

hr. 420mm

Plocha chodníkov – pojazdná časť (43ks vjazdov): 258,00m2
Návrh sadových úprav.
Vzhľadom na existenciu vzrastlej zelene na upravovanom priestranstve, táto bude ošetrená v
rámci údržby. Nová zeleň bude dopĺňaná priebežne z vlastných zdrojov, v spolupráci s
občanmi obce. Na upravovaných priestranstvách bude prevedený výsev nového trávnika.
Popri jestvujúcom chodníku na cintorín bude prevedená výsadba aleje - listnatých stromov s
výškou kmienku 2,2m . Tento pás zelene bude zahumusovaný a pás v šírke 1m po oboch
stranách chodníka bude zatrávnený.
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Počet stromov – 28ks
Plocha zelene: 300m2.
Technický popis realizácie.
V prípade poškodenia existujúceho trávnika pri výstavbe chodníkov úsek „A“, „B“, ho upraví
realizačná firma.
Stromy s výškou kmienku 2,2m budú zasadené do vyhĺbenej jamy podľa odporučaní k
vybranému druhu listnatých stromov.
LÁVKA
Drevená konštrukica lávky bude kotvená chemickými kotvami do betónových pätiek. Lávka
bude opatrená dreveným zábradlím. Drevená konštrukcia bude ošetrená proti poveternostným
vplyvom, škodcom a drevokazným hubám. Na konštrukciu lávky navrhujeme použiť drevo zo
smrekovca alebo borovice. Drevenú konštrukciu je nutné oddeliť od betónovej pätky
oceľovými podložkami.
Celková dĺžka cca 3,3m, šírka 1,2m.
SOLÁRNA LAMPA - SL
Využitím slnečnej energie bude priestor lávky a ukončenia chodníka osetlený aj v neskorých
večerných hodinách. Pri lávke bude na stožiari osadená solárna lampa. Počet: 1ks
ZEMNÉ PRÁCE
Pre vytvorenie základových pätiek k lávke sa prevedú a výkopové práce v požadovanom
rozsahu v hornine tr.3 s 50% lepivosťou. Ornica sa použije na zahumusovanie zelených plôch
v blízkosti lávky. Ostatná odkopaná zemina sa odvezie na skládku. Vzdialenosť odvozu do
3000m.
Predmet verejného obstarávania pozostáva z:
a) realizácie diela podľa Projektovej dokumentácie a Výkazu výmer - viď Príloha č. 1 a
Príloha č. 2 tejto Výzvy
b) záručného servisu po dobu 5 rokov od dokončenia a odovzdania diela
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. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky,
môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade, že informácie uvedené v projektovej dokumentácii budú vykazovať rozpor medzi
informáciami uvedenými v tejto Výzve na predkladanie ponúk platí zásada, že informácia
uvedená vo Výzve na predkladanie ponúk a v zmluve má prednosť pred informáciou
uvedenou v projektovej dokumentácii.
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky sa odporúča. Informácie je možné získať a
termín obhliadky je možné dohodnúť s poverenou osobou verejného obstarávateľa podľa
bodu 20. tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Výdavky spojené s obhliadkou miesta realizácie
predmetu obstarávania idú na ťarchu uchádzača.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
112.067,51 EUR bez DPH
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Obec Kačanov, k. ú . Kačanov, reg. „C“ parc. č. 192/2, 79, 727/1, 74/9, 74/11
Termín dodania: do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska – najneskôr do 30. 11. 2021
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 3 mesiacov od dňa prevzatia staveniska - 11/2021. Termín realizácie: 8/2021 – 11/2021
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11. Súťažné podklady:
Tvoria prílohy tejto Výzvy, nasledovne:
Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Výkazu výmer
Príloha č. 3 - Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 5 - Prehlásenie ochrana osobných údajov
Príloha č. 6 a č. 7 - Čestné vyhlásenie
12. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný fondov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja, Európsky sociálny fond na základe platnej zmluvy č. ZM_SEP-IMRK2-2021-003032
(Operačný program: Ľudské zdroje, výzva č. OPLZ-PO6-SC611-2019-1) a z rozpočtu obce
Kačanov.
13. Lehota na predloženie ponuky:
27. 04. 2021 do 10.30 hod. do podatelne OcÚ Kačanov
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo kuriérom
Adresa pre doručovanie poštou:
Obec Kačanov
Kačanov 66
072 05 Kačanov
Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke.
Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
a) adresa kontaktného miesta pre verejné obstarávanie
b) obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača alebo obchodné mená a
sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
c) označenie „Verejné obstarávanie – neotvárať“
d) označenie heslom: „Výstavba chodníkov a autobusových zastávok v obci
Kačanov.“
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na základe
najnižšej ceny za celý predmet zákazky.
Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované
náležitosti.
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Forma – písomná v slovenskom jazyku v jednom vyhotovení.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje, ktoré musia byť
podpísané a opečiatkované osobou oprávnenou konať v mene spoločnosti:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických
osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).
c) Technologický postup výstavby
d) Projektový plán stavby
e) Harmonogram výstavby (časový plán výstavby)
f) Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto Výzvy
g) Návrh Zmluvy o dielo vrátane príloh doplnený uchádzačom – Príloha č. 4 tejto Výzvy
h) Prehlásenie ochrana osobných údajov – Príloha č. 5 tejto Výzvy
i) Čestné vyhlásenie – Príloha č. 6 a č. 7 tejto Výzvy
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j)

Referencia (1) na realizované zákazky s predmetom plnenia rovnakého charakteru –
overená a podpísaná osobou, pre ktorú bola realizácia predmtu zákazky.

Všetky doklady, dokumenty a vyhlásenia vystavené uchádzačom musia byť podpísané
osobami oprávnenými konať v mene uchádzača.
17. Otváranie ponúk:
28. 04. 2021 o 09.00 hod. v zasadačke OcÚ Kačanov
18. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskôr overí neporušenosť ponúk a následne otvorí
ponuky, ktoré posúdi a vyhodnotí.
19. Lehota viazanosti ponúk:
31. 12. 2021
20. Kontakt určený pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
kontakt: +421 915 317 001, samosprava.vo@gmail.com
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať sociálne prvky uskutočnenia zákazky a teda, že pre
realizáciu predmetnej zákazky, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník
práce) minimálne dve osoby, spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
a. patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b. sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané
osoby. (Viac informácií k sociálnemu aspektu obsahuje návrh zmluvy o
dielo)
b) Po vyhodnotení predložených ponúk na základe kritéria vyhodnotenia bude uchádzačom
odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.Výsledkom verejného obstarávania
bude uzavretie Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača na
uzavretie Zmluvy o dielo. Zmluva o dielo musí byť uzatvorená v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto výzve a s ponukou úspešného uchádzača.
c) 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.
d) Uchádzač v prípade svojej úspešnosti musí súhlasiť so zverejnením uzavretej zmluvy a
relevantných informácii podľa §117 ZVO.
e) Tento súhlas úspešný uchádzač ako poskytovateľ musí udeliť v zmluve bez akýchkoľvek
výhrad a bez časového obmedzenia.
f) 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. Oprávnené osoby sú:
g) Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
h) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
i) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
j) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
k) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a ES.
22. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky 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) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené.
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S úctou,

V Kačanove, 16. 04. 2021

..........................................................
Michal Tomko
starosta obce

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 - Výkazu výmer
Príloha č. 3 - Vyplnený Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 4 - Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 5 - Prehlásenie ochrana osobných údajov
Príloha č. 6 a č. 7 - Čestné vyhlásenie
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