Obec Modra nad Cirochou
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Modra nad Cirochou
Tel.: 057 / 779 32 42, email: ou@modranadcirochou.sk

Obec Modra nad Cirochou ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje

VÝZVU NA PREDLOŽENIE PONÚK
v rámci uskutočnenia prieskumu trhu za účelom určenia predpokladanej
hodnoty zákazky pre potreby zadania in-house zákazky podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Štatutárny zástupca:
Sídlo organizácie:
IČO :
DIČ :
telefón :
e-mail :
web:

OBEC MODRA NAD CIROCHOU
Ing. Mgr. Ondrej Milčo - starosta obce
Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, 067 82 Modra n/C
00323250
2021232763
057/779 32 42
ou@modranadcirochou.sk
www.modranadcirochou.sk

2. Predmet obstarávania:
2.1 Názov predmetu zákazky:

Novostavba – Hasičská zbrojnica v obci Modra nad
Cirochou

2.2 Kód CPV:

45000000-7 - Stavebné práce
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov
45112000-5 - Výkopové zemné práce a presun zemín
45113000-2 - Práce na stavenisku
45300000-0 - Stavebno-inštalačné práce

2.3 Druh zákazky:
Hlavný predmet zákazky: Uskutočnenie stavebných prác
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač
musí v rámci prieskumu trhu predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky
v súlade s výzvou na predkladanie ponúk a v súlade s jej prílohami.

3. Komplexnosť ponuky
3.1 Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie cenovej ponuky na dodávku celého
predmetu zákazky bez jeho delenia alebo variantných riešení. Ak bude súčasťou ponuky aj
variantné riešenie, tak dané riešenie a ponuka hospodárskeho subjektu nebudú zaradené
do vyhodnocovania ponúk predložených v rámci prieskumu trhu.

4. Opis predmetu zákazky:
4.1 Hlavým predmetom tejto zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré riešia
výstavbu hasičskej zbrojnice na parcele č. 451/1 a 453 KN v k. ú. Modrá nad Cirochou.
Stavba bude pozostávať z jedného stavebného objektu: SO 01 - Hasičská zbrojnica. Stavba
nebude mať väzby na iné stavby pripravované v okolí. Užívateľom stavby bude investor.
SO 01 Hasičská zbrojnica je plánovaná ako prízemná murovaná stavba bez podpivničenia
a obytného podkrovia. Objekt je navrhutý ako jednopodlažná budova s obdĺžnikovým
pôdorysom. Vstupy do objektu sú plánované zo severnej strany pre dve hasičské autá a zo
západnej strany pre osoby.
Základy stavby HZ sú navrhnuté ako plošné – základové pásy z prostého betónu.
Základové konštrukcie sú navrhnuté ako betónové pásy a železobetónové múry
z debniacich tvárnic na ktorých je prevedená železobetónová doska, hr. 150mm. Zvislé
nosné konštrukcie, ktoré prenášajú zaťaženie z vodorovných nosných konštrukcií do
základov sú plánované ako murované steny hr. 300 a 375 mm (Obvodový plášť
z murovaných porobetónových tvárnic hr. 300 a 375 mm na lepiacu maltu). Vodorovnú
nosnú konštrukciu stropu nad prízemím budú tvoriť spodné pásy drevených
priehradových väzníkov (objekt je vystužený obvodovým vencom). Nosná konštrukcia
krovu je navrhnutá ako atypická drevená pultová konštrukcia z drevených priehradových
väzníkov s oceľovými lisovanými styčnými doskami. Strecha je zo západu a z východu
s prekonzolovanou pultovou strechou. Na presvetlenie objektu budú slúžiť drevená okná.
Na fasáde bude použitá biela a sivá farba. Lokálne budú použité aj prvky hasičskej
červenej farby.
4.2 Detailný opis a špecifikácia predmetu zákazky sú podrobne definované v Prílohe č. 3 –
Súhrnná technická správa (súčasť projektovej dokumentácie). Rozsah predmetu zákazky
a ostatné podrobnosti sú bližšie špecifikované a určené Prílohou č. 2 – Zadanie (Rozpočet výkaz výmer).

5. Obhliadka miesta realizácie:
5.1 Zástupca hospodárskeho subjektu môže vykonať obhliadku miesta realizácie projektu,
aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu
a spracovanie cenovej ponuky. Pre zástupcov z potenciálnych hospodárskych subjektov,
ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta
obce, Ing. Mgr. Ondrej Milčo, tel.: 0915 975 660, e-mail: ou@modranadcirochou.sk.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
6.1 Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe výsledku prieskumu trhu a
bude vychádzať z najnižšieho ocenenia predmetu zákazky.

7. Cena a spôsob určenia ceny:
7.1 Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Hospodárskym subjektom navrhovaná cenová
ponuka musí byť cenou za dodanie celého predmetu zákazky vyjadrená v EUR a uvedená
v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy. Ak je hospodársky subjekt platcom DPH, navrhovanú
cenovú ponuku uvedie v zložení:
- navrhovaná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná cena vrátane DPH.
Ak hospodársky subjekt nie je platcom DPH, uvedie v cenovej ponuke navrhovanú cenu
celkom a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny v
Prílohe č. 1 tejto výzvy.

8. Podmienky financovania:
8.1 Verejný obstarávateľ plánuje predmet zákazky financovať prostredníctvom
nenávratného finančného príspevku (dotácie) z Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktorý bol poskytnutý na základe zmluvy č. PHZ-OPK1-2019-003159 o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky podľa ustanovení § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. a zákona č. 526/2010
Z. z., a z vlastných finančných zdrojov - z rozpočtu obce Modra nad Cirochou.
8.2 Prieskumu trhu sa realizuje v rámci vnútorného obstarávania za účelom určenia
predpokladanej hodnoty zákazky, ktorá bude následne použitá pre potreby zadania
in-house zákazky podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

9. Lehota na predkladanie ponúk:
9.1 Termín: od 30.04.2021 do 07.05.2021 - do 15:00 hod.

10. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
10.1 Hospodárske subjekty doručia cenové ponuky v elektronickej podobe elektronickou
poštou splnomocnenej osobe pre verejné obstarávanie na e-mailovú adresu:
rsfconsult.mb@gmail.com alebo v listinnej podobe osobne, poštou, či inou prepravnou

službou priamo na adresu verejného obstarávateľa: Obecný úrad, Modra nad Cirochou
111, 067 82 Modra nad Cirochou.
10.2 V prípade predloženia ponuky / doručenia dokumentov v elektronickej podobe
prostredníctvom elektronickej pošty musia byť všetky predkladané dokumenty podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,
následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk. Všetky
predkladané dokumenty musia byť vo formáte pdf., a to v takej podobe, aby ich nebolo
možné upravovať.
10.3 V prípade doručenia dokumentov / predloženia ponuky v listinnej podobe, musia byť
uchádzačom predložené dokumenty doručené v uzatvorenej neprehľadnej obálke
s označením „Prieskum trhu – Hasičská zbrojnica" a na obálke musí byť viditeľne
označený odosielateľ / predkladateľ ponuky (názov, sídlo, adresa).
10.4 Všetky dokumenty a doklady podľa bodu 11. tejto výzvy predložené v listinnej
podobe musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať v mene uchádzača a doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na
predkladanie ponúk.

11. Obsah a spracovanie ponuky:
11.1 Ponuka predložená hospodárskym subjektom musí obsahovať:
- Prílohu č. 1 - Cenová ponuka – v tejto prílohe je potrebné uviesť aj identifikačné údaje
subjektu, telefonický a e-mailový kontakt, ponuka musí byť podpísaná štatutárnym
zástupcom uchádzača.
- Prílohu č. 2 - Zadanie - Výkaz výmer – ocenené zadanie, kde je potrebné oceniť všetky
položky Výkazu výmer, jednotlivé položky sa nesmú nijako meniť ani pridávať ďalšie
položky, resp. ani akokoľvek pozmeňovať Zadanie.

12. Termín a miesto vyhodnocovania ponúk:
12.1 Termín vyhodnocovania prieskumu trhu: dňa 10.05.2021 o 16:00 hod.
12.2 Miesto: Obecný úrad, Modra nad Cirochou 111, okres Humenné.

13. Podmienky účasti:
13.1 Hospodársky subjekt musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (uchádzač musí
byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky). Verejný obstarávateľ splnenie tejto podmienky
účasti overí v Obchodnom registri SR, v Živnostenskom registri SR alebo v inom príslušnom

registri, a to u všetkých hospodárskych subjektov, ktoré v rámci prieskumu trhu predložia
cenové ponuky.
13.2 Hospodársky subjekt, ktorý predloží cenovú ponuku, nesmie byť vedený v registri
osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné
obstarávanie podľa § 183 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. V prípade, že
hospodársky subjekt je vedený v tomto registri ku dňu predloženia ponuky, nebude jeho
ponuka zaradená do vyhodnotenia prieskumu trhu. Verejný obstarávateľ splnenie tejto
podmienky overí v príslušnom registri.

14. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia:
14.1 Pre vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je dôležitá najnižšia celková cena
v EUR, vrátane DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná
uvedená cena celkom. Ponuka s najnižším ocenením predmetu zákazky bude určená ako
výsledná predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude následne použitá pre potreby
zadania in-house zákazky podľa § 1 ods. 4 až 9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní.

15. Kontaktná osoba pre obstarávanie:
15.1 Osoba poverená realizáciou procesu vnútorného obstarávania:
Meno, priezvisko, titul: Ing. Matúš Brečka
Tel. kontakt:
0948 013 800
Email:
rsfconsult.mb@gmail.com

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
16.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevyhodnocovať prieskum trhu a zrušiť ho
v prípade, ak ani jeden hospodársky subjekt nedoručí ponuku alebo ak ani jedna
z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám, ktoré určil verejný obstarávateľ,
alebo ak bude predložená iba jedna cenová ponuka.
16.2 Verejný obstarávateľ, ak to bude nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym
hospodárskym subjektom najneskôr 2 dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
16.3 V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve na predkladanie
ponúk, môže ktorýkoľvek hospodársky subjekt požiadať o ich vysvetlenie priamo
u splnomocnenej osoby elektronickou poštou na adrese: rsfconsult.mb@gmail.com

V Modre nad Cirochou, dňa 30.4.2021

Ing. Matúš Brečka
splnomocnená osoba
pre vnútorné obstarávanie

Ing. Mgr. Ondrej Milčo
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1: Cenová ponuka
Príloha č. 2: Zadanie - Rozpočet
Príloha č. 3: Súhrnná technická správa (projektová dokumentácia)

