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Vec:
Výzva na predkladanie ponúk
Obec Lemešany ako verejný obstarávateľ podľa § 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 „ZVO“) vyhlasuje Výzvu na predkladanie ponúk na obstaranie zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 uvedeného zákona na predmet zákazky „Vodozádržné opatrenia v obci
Lemešany“.
Zákazka sa týka projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Lemešany“, na realizáciu ktorého
podáva verejný obstarávateľ žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
z Operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci 62. VÝZVY NA
PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU, kód výzvy OPKZP-PO2-SC211-2020-62. Zameranie: Vodozádržné opatrenia v
urbanizovanej krajine
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Lemešany
Sídlo: Obecný úrad Lemešany, 082 03 Lemešany 186
IČO: 00327344
Štatutárny orgán: Ing. Marko Bučko, starosta
Kontaktná osoba: Ing. Alena Dzúrová, alena.dzurova@lemesany.sk
2. Opis predmetu zákazky:
Zámerom stavebníka je zrealizovať ekologické riešenie pre využitie dažďovej vody aby táto
napájala vegetáciu a prispievala tak k zlepšeniu mikroklímy a životného prostredia.
Stavba je členená na objekty:
E 01 – Dažďové záhradky
E 02 – Vsakovacie jamy
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Táto stavba rieši odvodnenie a spätné využitie čistých vôd zo striech, kde sa voda zužitkuje vegetačným
spôsobom s priaznivými účinkami na mikroklímu, odparom vody a výrobou kyslíka, tým zároveň vracia
prírode to, čo jej stavebné objekty vzali a využíva vodu na mieste jej vzniku, čím prinavracia prírodu do
pôvodného stavu. Zároveň odstraňuje a rieši miestne návaly vody pri pôvodných voľných výtokoch
vedľa budov, čo spôsobovalo miestne areálové problémy.
Využívaná je pôvodná dažďová voda, ktorá doteraz odchádzala chaoticky z budov a zasahovala aj mimo
areál. Stavbou sa nemení charakter vôd na území, ide presne o dosiahnutie pôvodného rovnovážneho
stavu, aký tu bol pred výstavbou areálu a ešte lepší, pretože je tu snaha o vytváranie vegetácie jej
fotosyntetických produktov potrebných k životu. Z hľadiska stavebného ide o vodozádržné, ekologické,
pre prírodu a životné prostredie vysoko užitočné riešenie, bez akéhokoľvek znečistenia podzemných či
podpovrchových vôd a svojim účelom by mali byť súčasťou každej pozemnej stavby.
Stavba sa nachádza na pozemku stavebníka v obci. Nádoby a záhradka sa nachádzajú vedľa obecného
úradu s kultúrnym domom, zelené spevnené plochy sa nachádzajú v lokalite cez cestu oproti úradu.
USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA PROJEKTU
Každý účastník výstavby je povinný poznať a rešpektovať projektovú dokumentáciu.
Je nevyhnutné dodržiavať technologické pravidlá jednotlivých technológií.
Musí sa zabudovávať len stavebný materiál určený k danému účelu a musí v daných kategóriách byť
preukázaný vyhlásením výrobcu o zhode alebo certifikátom
Akékoľvek väčšie zmeny musia byť odsúhlasené s projektantom, čo nie predmetom spracovania tejto
dokumentácie.

Predpokladaná hodnota zákazky je určená vo výške 84 574,85 EUR.
3. Cena a spôsob určenia ceny:
Požaduje sa predloženie cenovej ponuky v štruktúre bez DPH, DPH a cena vrátene DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH na to v ponuke upozorní. Ak sa uzatvorí zmluva s
uchádzačom ktorý nie je platiteľ DPH, celková cena uvedená v zmluve bude konečná aj po
prípadnej zmene jeho daňového statusu.
4. Príprava a predloženie ponuky:
Ponuka v slovenskom jazyku sa predkladá e-mailom s označením „Vodozádržné opatrenia
v obci Lemešany“ na e-mailovú adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1, alebo písomne na
adresu verejného obstarávateľa v uzavretej obálke s označením VO - Vodozádržné opatrenia
v obci Lemešany.
Na prípravu ponuky je vhodné využiť vzor uvedený v Prílohe č. 1, inak sa vyžaduje aby ponuka
obsahovala všetky údaje podľa poskytnutého vzoru.
Verejný obstarávateľ umožňuje uskutočniť obhliadku miesta realizácie zákazky. Svoj záujem
o účasť na obhliadke oznámi záujemca kontaktnej osobe verejného obstarávateľa uvedenej
v bode 1 tejto výzvy. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že na obhliadke nebude odpovedať na
žiadne otázky. Svoje otázky môže záujemca položiť písomne prostredníctvom e-mailu ako
žiadosť o vysvetlenie tak, aby bolo možné zabezpečiť ich zodpovedanie do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Z toho dôvodu je nutné záujem o obhliadku nahlásiť primerane včas pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ obhliadku zorganizuje tak, aby
bola zachovaná vzájomná anonymita záujemcov.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Súčasťou ponuky musí byť
- návrh na plnenie hodnotiacich kritérií podľa vzoru v Prílohe č. 1,
- položkový rozpočet s krycím listom a rekapituláciou rozpočtu podľa poskytnutého
výkazu výmer,
- vyplnený a podpísaný návrh Zmluvy podľa vzoru poskytnutého v prílohe
- vyplnené a podpísané čestné vyhlásenia podľa vzorov poskytnutých v prílohe
5. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú do 30.09.2020 do 12:00 hod. miestneho času.
6. Miesto plnenia:
Sídlo verejného obstarávateľa.
7. Trvanie zmluvy alebo lehota uskutočnenia dodávky:
Do 8 mesiacov od zadania objednávky.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zmluvná cena bude zaplatená na základe faktúry so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa
jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v prípade, ak
predmetné verejné obstarávanie nebude schválené poskytovateľom NFP v rámci finančnej
kontroly VO, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy s úspešným uchádzačom pokiaľ nedošlo
k plneniu, resp. odstúpiť od zmluvy na dovtedy nedodanú časť predmetu zákazky (plnenia
zmluvy). Odstúpenie od zmluvy nezakladá žiadne právo úspešného uchádzača na plnenie
zmluvy.
9. Hodnotiace kritérium:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Poradie uchádzačov sa zostaví podľa
predložených ponukových cien zoradením podľa výšky ceny vrátane DPH, v prípade
uchádzača, ktorým nie je platiteľ DPH podľa celkovej ceny. Ako úspešný bude vyhodnotený
uchádzač, ktorého ponuka bude najnižšia.
10. Uzavretie zmluvy:
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzavretá s odkladacou podmienkou nadobudnutia
účinnosti zmluvy, ktorou bude schválenie zákazky v rámci finančnej kontroly VO.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti
podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods. 6 písm. f) ZVO.
Dodávateľ bude povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie hodnotiacich kritérií (vzor)
Príloha č. 2 – Návrh Zmluvy
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie uchádzača – konflikt záujmov (vzor)
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie uchádzača – súhlas (vzor)

Príloha č. 5 – Čestné vyhlásenie uchádzača – osobné údaje (vzor)
Príloha č. 6 – Projektová dokumentácia a výkaz výmer

V Lemešanoch, 31.8.2020

Ing. Marko Bučko
starosta obce Lemešany

