Obec BÁTOVCE, Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce

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)

PREMENA VEREJNEJ ZELENE V OBCI BÁTOVCE
Program: Obnova dediny
Predmet zákazky: služba
1. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO OSOBY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Úradný názov: Obec Bátovce
Poštová adresa: Bátovce č. 2
Mesto/obec: Bátovce
Kontaktné miesto/miesta:
Obecný úrad Bátovce
Kontaktná osoba:
Ing. Peter Burčo – starosta obce
E-mail: obec@batovce.sk

IČO: 00 306 771
PSČ: 935 03
Telefón: 036/6394102

Fax: 036/6394102

Predpokladaná hodnota zákazky:
4 258,92 EUR bez DPH
II. Opis
II. 1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
PREMENA VEREJNEJ ZELENE V OBCI BÁTOVCE
II. 2. Druh zákazky: Zákazka na dodanie tovaru s výsadbou – § 117 ZVO
Hlavné stanovisko: Intravilán obce Bátovce
NUTS kód SK 023
II. 3. Stručný popis zákazky: príprava plôch na výsadbu, dodávku rastlinného materiálu
- Výkaz výmer – v prílohe!
II. 4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný slovník
Hlavný predmet
77300000-3
77310000-6
03120000-8

II. 5. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: nie
II. 6. Možnosť predloženia ponuky: iba na celý predmet zákazky
II. 7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
II. 8. Mena

EUR

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie v zložení:
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH v ponuke uvedie, že nie je platcom DPH.

II. 9. Elektronická aukcia: nepoužije sa.
III. Administratívne informácie
III.1. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum: 21.01.2019
Čas: 12.00 hod.
Ponuky posielajte opečiatkované, podpísané a neskenované na adresu kontaktnej osoby:
ocubatovce.novakova@gmail.com alebo odovzdajte v uzavretej obálke na Obecný úrad
Bátovce. Na obálku napíšte heslo: „Zeleň“.
Predpokladaná lehota na dodanie tovaru a služby: 2 mesiace po účinnosti zmluvy, maximálne
do 30.09.2019
IV. Podmienky účasti uchádzačov
IV. 1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač predloží:
Doklad o oprávnení dodávať tovar – fotokópia. Uchádzač zapísaný v zozname
podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže predložiť doklad v zmysle §
152 zákona o verejnom obstarávaní. Doklad môže byť aj vytlačený aktuálny zápis
z www.orsr.sk, www.zrsr.sk.
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie:
Neuplatňuje sa
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Neuplatňuje sa
OBSAH PONUKY:
1. Všeobecné informácie o uchádzačovi – príloha č. 1
2. Doklad o oprávnení dodávať tovar a vykonávať službu – fotokópia
3. Cenová ponuka – podrobný rozpočet uchádzača podľa výkazu výmer

4. Čestné prehlásenie – že nemá zákaz účasti na verejnom obstarávaní
V. Vyhodnotenie ponúk
V. 1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
V.2. 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
a nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky
vyžadované náležitosti.
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
VI.1.1. Typ zmluvy: Zmluva o diela podľa § Obchodného zákonníka.
VI.1.2. Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia, ktorými
sa riadia: Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Cenu za dielo sa obstarávateľ
zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi na základe faktúry s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia. Faktúra
vystavená dodávateľom musí spĺňať náležitosti podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných
v SR. V opačnom prípade je obstarávateľ oprávnený vrátiť faktúru na opravu. Lehota splatnosti opravenej
faktúry začne v takom prípade plynúť až odo dňa doručenia opravenej faktúry obsahujúcej všetky potrebné
zákonné náležitosti. Prílohu faktúry bude dodací list.

VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie:
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup
verejného obstarávateľa, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávania, alebo
budú pre neho inak neprijateľné.

Kontaktná osoba na verejné obstarávanie
Meno a priezvisko, titul:
Telefón:
Mgr. Katarína Nováková
0903 409 033
E-mail:
Fax:
036/6394102
ocubatovce.novakova@gmail.com
Registračné číslo:
Bátovce, dňa 11.01.2019

Ing. Peter Burčo
starosta obce

Obec BÁTOVCE, Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O UCHÁDZAČOVI
Obchodné meno alebo názov uchádzača
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača

Názov skupiny dodávateľov
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny
dodávateľov, ktorá predkladá ponuku

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača

IČO

Právna forma

Zápis uchádzača v Obchodnom registri
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do
ktorej je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku
štátu, ktorým sa spravuje, a číslo zápisu alebo údaj
o zápise do tohto registra alebo evidencie

Štát
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol
uchádzač založený

Zoznam osôb oprávnených
konať v mene uchádzača

Kontaktné údaje uchádzača
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej
súťaže

Meno a priezvisko kontaktnej osoby
Telefón
Fax
E-mail

V....................................., dňa ...

Podpisy:

meno a priezvisko

Obec BÁTOVCE, Bátovce č. 2, 935 03 Bátovce

VÝKAZ VÝMER
Predmet zákazky: REMENA VEREJNEJ ZELENE V OBCI BÁTOVCE

Merná
Jednotková
Množstvo jednotka (ks,
cena
m2, m3 atď.) s DPH (€)

P.č.

Názov položky

1

chcemický postrek pred výsadbou aplikovaný 2x

150

m2

2

obrob. pôdy hrabaním,rotavátorovaním,urovnanie
povrchu pod záhony, odstránenie tr.drnu

150

m2

3

hĺbenie jamiek bez výmeny pôdy nad 0,01 do 0,02
m3

200

ks

4

hlbenie jamiek bez vymeny pôdy nad 0,02-0,03 m3

300

ks

5

príplatok za výmenu pôdy nad 0,01 do 0,02 m3

300

ks

6

príplatok za výmenu pôdy nad 0,02 m3

200

ks

300

ks

200

ks

7

8

výsadba rastlín (trvaliek, okr.tráv: Athirium filix,
Salvia sp., Tulipa sp., Aster sp.,Eremrus sp.
Euphorbia sp., Fritillaria sp., Miscanthus sp.) do
jamky s priemerom balu 100 - 200 mm
výsadba rastlín (trvaliek a okr. Kvit. Krov:
Hydrangea p.Anabelle, Geranium sp, Hosta sp.,
Sedum spectabile, Rosa sp., Anemone sp.,
Pennisetum sp.) do jamky s priemerom balu 200 300 mm

9

mulčovanie vysadených rastlín hrúbka 50 -70 mm

150

ks

10

Záhradnicky substrát

20

70 l

Suma
s DPH (€)

11

rašelina k hortenziám

20

60 l

12

mulčovacia kôra 70 l

120

ks

13

min. hnojivo

10

kg

14

Anemone nemorosa

25

ks

15

Athirium filix

13

ks

16

Geranium sp., Hosta sp.

58

ks

17

Hydrangea paniculata Anabelle

24

ks

18

Salvia nemorosa - modrá

49

ks

19

Tulipany

20

ks

20

Aster novi belgii Royal Ruby

33

ks

21

Erermurus sp.

22

ks

22

Euphorbia polychroma

50

ks

23

Fritillaria oranžová

5

ks

24

Miscanthus sinensis

8

ks

25

Pennisetum alopecuroides

46

ks

26

Rosa podopokryvna

12

ks

27

Salvia nemerosa 'Marcus'

50

ks

28

Sedum spectabile

33

ks

29

Tulipa hybrid 'Daydream'

53

ks

30

presun materiálov, rastlín od dodávateľa

300

km

Suma s DPH

V.............................dňa....................

________________________
Podpis a pečiatka uchádzača

ČESTNÉ PREHLÁSENIE

Podpísaný/á:
titul, meno a priezvisko

obchodný názov:
presný obchodný názov podľa ŽR

narodený/á:
adresa alebo miesto podnikania:
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania

IČO:

týmto čestne vyhlasujem, že

podľa zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 343/2015 Z. z. § 32 ods.
(1) bod f) nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

V

dňa

________________
vlastnoručný podpis

1. Zmluvné strany
1.
Objednávateľ:
Sídlo:

Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

Obec Bátovce
Bátovce č.2
935 03
Bátovce
Ing. Peter Burčo, starostka obce

00 306 771
(ďalej „objednávateľ“)

2.
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Číslo živnostenského registra: (Obvodný úrad)
(ďalej „zhotoviteľ“)
2. Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je: Premena verejnej zelene v obci Bátovce – príprava plôch na výsadbu,
dodávku rastlinného materiálu na pozemkoch obce Bátovce.
2. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prílohe 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne vykonané činnosti a služby
v zmysle tejto zmluvy.
3. Cena a jej splatnosť
1.
2.

Cena za riadne dielo vykonané podľa podmienok stanovených touto zmluvou je stanovená dohodou
oboch strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. Celková cena za predmet zmluvy je EUR s DPH.
Cena uvedená v článku 3. bod 1. je cena maximálna a konečná, nepodlieha vývoju inflácie, zmenám
legislatívy a je pre zmluvné strany záväzná počas celej dĺžky platnosti tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté
všetky náklady zhotoviteľa týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy, vrátane dopravných, mzdových
nákladov a nákladov na predmet zmluvy.

3.
4.

5.

Dodávateľ môže objednávateľovi vystaviť zálohovú faktúru na realizované práce vo výške maximálne
80%.
Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonané služby na základe faktúr vystavených po
ukončení dodávky predmetu zmluvy. Faktúra bude obsahovať rozpis súhrnný položiek a súm vo výške,
ktoré určuje zmluva.
Splatnosť faktúry je 10 dní od jej doručenia objednávateľovi. Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti
určené všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dohodnuté touto zmluvou, má objednávateľ
právo vrátiť ju do termínu splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva platiť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia
novej faktúry objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpisu príslušnej finančnej
čiastky z účtu objednávateľa v prospech zhotoviteľa.

4. Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce podľa tejto zmluvy na svoje náklady a na vlastné
nebezpečenstvo, pričom technické prostriedky nevyhnutné k plneniu zmluvy na poskytnutie služieb si
zabezpečuje zhotoviteľ sám na vlastné náklady.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy a je pre tieto činnosti
v plnom rozsahu odborne kvalifikovaný. V prípade, ak zhotoviteľ použije na vykonanie činností podľa
tejto zmluvy svojich, alebo iných zamestnancov alebo spolupracovníkov, zodpovedá akoby poskytnuté
služby a činnosti vykonal sám.
Zhotoviteľ je povinný pri obstarávaní služieb spolupracovať s objednávateľom, ktorý schvaľuje
obsahovú a formálnu stránku výstupov. Všetky poskytnuté služby a činnosti musia byť prevzaté
a písomne potvrdené povereným pracovníkom objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržať
stanovený harmonogram a podmienky schvaľovacieho procesu.
Objednávateľ vytvorí zhotoviteľovi také podmienky a súčinnosť, aby bolo možné vykonať práce podľa
tejto zmluvy, najmä mu poskytne informácie potrebné k zabezpečeniu plnenia predmetu tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje utajovať informácie o objednávateľovi, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s výkonom činností v zmysle tejto zmluvy, najmä informácie o systémoch, na ktoré sa vzťahujú práce
podľa tejto zmluvy, o prevádzkových a priestorových pomeroch objednávateľa a o ďalších
skutočnostiach, ktoré sú a majú byť podľa vôle objednávateľa utajené a nie verejne dostupné. Táto
povinnosť platí aj po ukončení tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre predmet zákazky a všetky jeho jednotlivé časti vysporiada konečne
a definitívne všetky nároky autorov a výrobcov v zmysle Autorského zákona v prospech odberateľa;
a to bez časového a teritoriálneho obmedzenia použitia dodaných výstupov, rovnako bez obmedzení
pre prípadnú ďalšiu reprodukciu, úpravu jednotlivých dodaných riešení a delenie diela a to aj pre
prípad, ak je autorom diela tretia osoba. Pri mapových podkladoch zabezpečí práva pre tlačené aj pre
digitálne použitie. Ak počas realizácie projektu alebo po nej vznikne akákoľvek požiadavka týkajúca
sa vysporiadania autorského práva k dodaným výstupom, alebo ich odvodeninám, prípadnú ťarchu
takejto požiadavky znáša v plnej miere Zhotoviteľ.
5. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady a škodu

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné vykonanie prác a činností, ku ktorým sa touto zmluvou

zaviazal. Ak zhotoviteľ poruší svoje povinnosti, ku ktorým sa touto zmluvou zaviazal, je povinný
nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikla.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že činnosti vykonávané v zmysle tejto zmluvy budú vykonané riadne
v zmysle príslušných predpisov. V prípade opodstatnenej výhrady objednávateľa k rozsahu a kvalite

vykonaných prác je zhotoviteľ povinný bezodkladne zabezpečiť ich opätovné vykonanie na vlastné
náklady.
3. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná činnosti v zmysle tejto zmluvy riadne a v súlade s príslušnými
zákonnými ustanoveniami, zodpovedá za vady. Zhotoviteľ je bezodkladne po výzve objednávateľa
povinný odstrániť vady na vlastné náklady.
6. Odovzdávanie a preberanie predmetu zákazky
1.

2.

Zhotoviteľ predkladá objednávateľom poverenej osobe najprv písomný a/alebo grafický návrh
riešenia. Až po preskúmaní, posúdení a pripomienkovaní návrhu zástupcom objednávateľa a jeho
prípadnom doladení objednávateľ písomne potvrdí súhlas s navrhovaným riešením v odovzdávacom
protokole. Na základe tohto súhlasu môže zhotoviteľ začať realizovať predmet zakázky.
Predmet zákazky sa považuje za odovzdaný ak sú odovzdané všetky jeho dielčie časti, aj predmet ako
celok. Až po splnení týchto podmienok je možné odovzdať predmet zákazky ako celok.

7. Doba trvania zmluvy a možnosti jej ukončenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že doba platnosti tejto zmluvy začína plynúť dňom podpisu zmluvy
obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia zmluvy v zmysle
ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka (tzv. povinné zverejnenie zmluvy).
2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s najneskorším termínom ukončenia
3. Táto zmluva môže skončiť:
a) uplynutím dohodnutej doby jej trvania v zmysle ods. 2 tohto článku,
b) písomnou dohodou,
c) výpoveďou v zmysle ods. 3 tohto článku,
d) odstúpením od zmluvy v zmysle ods. 4 tohto článku.
4. Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 1 mesiac. Výpovedná
lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená
druhej zmluvnej strane.
5. Odstúpiť od zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana v prípade, ak:
a) druhá zmluvná strana hrubo poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy alebo
b) druhá zmluvná strana opakovane menej závažne poruší povinnosti vyplývajúce jej z tejto zmluvy
a nápravu nezabezpečí ani po písomnom upozornení.
6. Všetky úkony súvisiace so zánikom alebo zmenou tejto zmluvy musia mať písomnú podobu a musia
byť druhej strane doručené, inak sú neplatné. Za doručenú sa považuje i písomnosť, ktorú druhá strana
odmietla prevziať.
8. Harmonogram plnenia
Záväzný termín odovzdania predmetu zákazky je
9. Záverečné ustanovenia
1.
2.
3.
4.

Táto zmluva môže byť zmenená alebo doplnená výlučne písomnou dohodou zmluvných strán.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
s ním ju vlastnoručne podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Zadávateľ a jednu Meno,
priezvisko, titul, adresa zhotoviteľa
Zmluvu možno meniť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, podpísanej oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

5.
6.

7.

Zmluvné strany súhlasia so spracúvaním osobných údajov uvedených v zmluve za podmienok
v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Vo všetkých prípadoch, ktoré nie sú riešené v tejto zmluve, sa na záväzkovo-právny vzťah ňou
zriadený vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka a príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:

V dňa

Za objednávateľa:

Ing. Peter Burčo
starosta obce Bátovce

Za zhotoviteľa:

Príloha č. 1

PREMENA VEREJNEJ ZELENE V OBCI BÁTOVCE
Merná
Množstvo jednotka (ks,
m2, m3 atď.)

P.č.

Názov položky

1

chcemický postrek pred výsadbou aplikovaný 2x

150

m2

2

obrob. pôdy hrabaním,rotavátorovaním,urovnanie
povrchu pod záhony, odstránenie tr.drnu

150

m2

3

hĺbenie jamiek bez výmeny pôdy nad 0,01 do 0,02
m3

200

ks

4

hlbenie jamiek bez vymeny pôdy nad 0,02-0,03 m3

300

ks

5

príplatok za výmenu pôdy nad 0,01 do 0,02 m3

300

ks

6

príplatok za výmenu pôdy nad 0,02 m3

200

ks

300

ks

200

ks

7

8

výsadba rastlín (trvaliek, okr.tráv: Athirium filix,
Salvia sp., Tulipa sp., Aster sp.,Eremrus sp.
Euphorbia sp., Fritillaria sp., Miscanthus sp.) do
jamky s priemerom balu 100 - 200 mm
výsadba rastlín (trvaliek a okr. Kvit. Krov:
Hydrangea p.Anabelle, Geranium sp, Hosta sp.,
Sedum spectabile, Rosa sp., Anemone sp.,
Pennisetum sp.) do jamky s priemerom balu 200 300 mm

9

mulčovanie vysadených rastlín hrúbka 50 -70 mm

150

ks

10

Záhradnicky substrát

20

70 l

11

rašelina k hortenziám

20

60 l

12

mulčovacia kôra 70 l

120

ks

13

min. hnojivo

10

kg

14

Anemone nemorosa

25

ks

15

Athirium filix

13

ks

16

Geranium sp., Hosta sp.

58

ks

17

Hydrangea paniculata Anabelle

24

ks

18

Salvia nemorosa - modrá

49

ks

19

Tulipany

20

ks

20

Aster novi belgii Royal Ruby

33

ks

21

Erermurus sp.

22

ks

22

Euphorbia polychroma

50

ks

23

Fritillaria oranžová

5

ks

24

Miscanthus sinensis

8

ks

25

Pennisetum alopecuroides

46

ks

26

Rosa podopokryvna

12

ks

27

Salvia nemerosa 'Marcus'

50

ks

28

Sedum spectabile

33

ks

29

Tulipa hybrid 'Daydream'

53

ks

30

presun materiálov, rastlín od dodávateľa

300

km

