Mesto Svidník, Sov. hrdinov 200/33, 089 01 Svidník

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky, a to v súlade
s podmienkami tak, ako je uvedené nižšie.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mesto Svidník
Sídlo: Sovietskych hrdinov 200/33, 089 01 Svidník
IČO : 00331023
DIČ : 2020784821
Telefón :

054 4863 628 182 – vedúci odboru výstavby, ŽP a správy majetku

Kontaktná osoba : Ing. Karol Richvalský
E-mail : karol.richvalsky@svidnik.sk
2. Webové sídlo: https://www.svidnik.sk/
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
uvedenej internetovej adrese.

3. Názov predmetu zákazky:
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Pavilónu Základnej školy Karpatská“
4. Opis predmetu zákazky:
Objekt sa navrhuje výrazne obnoviť - rekonštrukcia za účelom zvýšenia energetickej účinnosti Pri
návrhu opatrení obnovy objektu sa uvažuje dosiahnutie požadovaných parametrov podľa
platných noriem STN 73 0540-2 .
Na objekte sa vykonajú nasledovné stavebné úpravy:
vyhotovenie zateplenia obvodových stien , zateplenie strešného plášťa , výmena okien a dverí ,
výmena strešnej krytiny, zateplenie strechy
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Podrobný rozsah prác je uvedený v projektovej dokumentácii, ktorá spolu s výkazom výmer je
súčasťou zverejnenej Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
Obhliadku miesta realizácie je možné si dohodnúť: Ing. Karol Richvalský, 054 4863 628 182
Verejný obstarávateľ odporúča pred predložením cenovej ponuky vykonať obhliadku miesta
realizácie.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Kód CPV:

45321000-3 Tepelnoizolačné práce
45421130-4 Montáž dverí a okien
45443000-4 Fasádne práce

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania:
júl 2019 – november 2019
8. Druh zákazky a miesto realizácie predmetu zákazky:
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác, Mesto Svidník, katastrálne územie Svidník,

9. Spôsob vzniku záväzku:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o Dielo uzavretá v súlade s ustanovením
§ 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zmluva
nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť
v rozpore s platnými právnymi predpismi.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu a nie
sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

10. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky (bez DPH):

175 375,00 EUR bez DPH

11. Spôsob určenia ceny predmetu zákazky:
Ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z z. o cenách v znení neskorších
predpisov a musí pokrývať všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. Týmto
spôsobom zostavená cena musí byť špecifikovaná ako cena maximálna.
Cena bude navrhnutá v mene EUR s DPH.
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Do ceny predmetu zákazky počas platnosti zmluvy bude prípustné premietnuť najmä zmenu
sadzby DPH, cla a iných administratívnych opatrení štátu.
Zmena dohodnutej ceny je možná len formou písomného dodatku k zmluve.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú ponukovú cenu. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH vo svojej ponuke upozorní.
12. Podmienky účasti
12.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1
písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov nasledovne:


predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú prácu zodpovedajúcu predmetu
zákazky
alebo



zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z
ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu alebo
uskutočňovať stavebnú prácu zodpovedajúcu predmetu zákazky. V tomto prípade
uchádzač nemusí predkladať doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo
uskutočňovať stavebnú prácu a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v Registri
hospodárskych subjektov

12.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov
alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj
iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
12.3 V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v
zozname hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom v
rozsahu zapísaných skutočností.
12.4 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.
12.5 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie
uvedených dokladov v origináli alebo ako ich úradne osvedčenej kópie spolu s predložením
ponuky.
12.6 Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 12.1 výzvy na predkladanie ponúk, nebude
jeho ponuka zaradená do hodnotenia.
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13. Obsah ponuky:
a) Titulný list (príloha č.1)
b) Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 2) – podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto
skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
c) Ocenený výkaz výmer (príloha č.3), obsahujúci v súlade s detailnou technickou špecifikáciou
vypracovanou uchádzačom, konkrétne typy a množstvá výrobkov a konkrétne technologické
postupy, ktoré uchádzač hodlá pri realizácii zákazky použiť. Táto detailná cenová špecifikácia sa
stane prílohou zmluvy uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom.
d) Doklady/dokumenty, ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 12.1
tejto výzvy.
14. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
14.1.
14.2.

Predmet zákazky bude financovaný - dotácia Environmentálny fond
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia.

15. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:
15.1.

Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 10.07.2019 do 12:00 hod.

15.2.

Miesto predkladania ponúk: Mesto Svidník, na adresu uvedenú v bode 1.

16.3.

Poštou na adresu uvedenú v bode 1. v obálke označenej „Zvýšenie energetickej
účinnosti budovy Pavilónu Základnej školy Karpatská“ a text: „SÚŤAŽ –
NEOTVÁRAŤ!“

16.4.

Osobne na adrese sídla uvedenej v bode 1. na sekretariáte v obálke označenej
„Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Pavilónu Základnej školy Karpatská“ a
text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“

16.5.

Uchádzač môže ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania
ponúk uvedeného v tomto odseku.

16.6.

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku

16.7.

Otváranie ponúk - Dátum a čas otvárania ponúk: 10.07.2019 o 13.00 hod.
- Miesto otvárania ponúk: ako je uvedené v bode 1.
- Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk bude neverejné

17. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
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Poradie ponúk bude určené zostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste
sa umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou cenou.

18. Obchodné podmienky:
S úspešným uchádzačom bude podpísaná Zmluva o dielo.
19. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel.
20. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky;

nebude predložená ani jedna ponuka

Vo Svidníku, dňa: 01.07.2019

......................................................
Mgr. Marcela Ivančová
primátorka mesta

Prílohy:
1. Titulný list
2. Návrh na plnenie kritérií
3. Výkaz - výmer
4. Projektová dokumentácia
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