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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Stavebné úpravy - zateplenie a výmena okien“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Spojená škola, Ružomberok

Ulica:

Scota Viatora 8, 034 01, Ružomberok

IČO:

00894826

Kontaktná osoba:

Renáta Chovanová

E-mail:

chovanova@zssos.sk

Tel.:

+421905632825

2. Opis predmetu zákazky
Predmetná budova Spojenej školy v Ružomberku a Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku má dlhoročnú tradíciu v meste a okolí
(od roku 1940). Už viac ako sedemdesiat rokov pripravuje svojich absolventov v rôznych študijných a učebných odboroch pre ich
budúce povolanie a život. Obidve školy sídlia v jednej budove. Objekt v súčasnosti je v tvare obdĺžnika s vnútorným dvorom. Vstup do
vnútorného dvora je cez existujúce podchody. Súčasný stav objektu školy je nevyhovujúci z hľadiska tepelno-technických vlastností.
Zámerom návrhu tohto projektu je znížiť energetickú náročnosť budovy školy. Jeden z objektov, ktorý prechádza návrhom
rekonštrukcie je objekt SO 01 škola.
Predmetom verejného obstarávania je realizácie ½ steny vnútorného átria budovy.
Rozsah prác je špecifikovaný v projektovej dokumentácii - vo výkaze-výmere a v zmluvných podmienkach

- Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby rozhodujúcu časť plnenia predmetu zákazky uskutočnil sám uchádzač, a to z dôvodu
zodpovednosti za koordináciu technologických postupov pri realizácií diela, čo v konečnom dôsledku má značný vplyv na konečnú
kvalitu realizovaných prác.

- Zhotoviteľ stavebných prác sa musí riadiť platnými normami STN a EN. Pri realizácii všetkých prác je potrebné dodržiavať všetky
príslušné normy, vyhlášky a súvisiace predpisy, ktoré sa na tieto práce vzťahujú. Používať možno len materiály s atestom. Stavebné
úpravy vykonávať podľa štandardných postupov a technologických predpisov vybraných stavebných prvkov.

- Verejný obstarávateľ umožní záujemcom vykonať obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky za účelom získania informácií pre
spracovanie a predloženie ponuky. Záujemca prostredníctvom e-mailovej adresy verejného obstarávateľa požiada o vykonanie
obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky. Vykonanie obhliadky je povinné z dôvodu zistenia skutočného stavu a rozsahu
potrebných prác zákazky. Verejný obstarávateľ pri vykonaní obhliadky miesta plnenia predmetu zákazky dodrží princíp transparentnosti
a rovnakého zaobchádzania voči záujemcom.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

44221100-6 Okná
45000000-7 Stavebné práce
45262500-6 Murovanie a murárske práce
45442100-8 Maliarske a natieračské práce

3. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzači splnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní preukázali predložením dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, dodávať tovar,
uskutočňovať práce, alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO záujemca ani uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Záujemca alebo uchádzač
preukazuje splnenie podmienky vyhlásením uchádzača
Doklad o oprávnení v danom odbore podnikať vo vzťahu k predmetu zákazky.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Predmetom realizácie je 1/2 steny átria. Podmienkou realizácie je spolupráca so Školou umeleckého priemyslu, nakoľko oni budú
realizovať druhú polovicu átria.
Požiadavky na zhotoviteľa:
Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia, prispôsobiť
postup prác potrebám školy v súvislosti s potrebami výchovno-vzdelávacieho
procesu.

Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým súvisiacu prípravu všetkých náležitostí(atesty,
skúšky, revízne správy, doklady).
Požiadavky na formálnu úpravu dokumentu rozpočtu: Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Výkaz
výmer) a nesmie meniť jej formát, text, ani pridávať a odstraňovať bunky. Neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer je technická správa
a výkresová časť projektovej dokumentácie. Výkaz výmer neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek.
Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných
hmôt, polotovarov a technológií. V prípade výskytu obchodných názvov výrobkov a technológií, tieto majú informatívny charakter, a
slúžia ako minimálny požadovaný štandard.

Zhotoviteľ najmenej 7 kalendárnych dní vopred, pred riadnym a včasným ukončením Diela oznámi Objednávateľovi písomne alebo
e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo strany Objednávateľa, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Objednávateľ na
základe tohto oznámenia upovedomí Zhotoviteľa o termíne začatia preberania Diela e-mailom s potvrdením doručenia e-mailu zo
strany Zhotoviteľa alebo zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ si vyhradzuje právo na prehliadku Diela v počte 2 pracovných
dní. Pri odovzdávacom a preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná
sa fyzická kontrola vykonanej časti Diela, jej súčasti a príslušenstvá, overia sa revízne správy, atesty a komplexné skúšky a doklady.
* V zmysle Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní § 42 ods. 3: Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho
výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť
len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený

slovami „alebo ekvivalentný".

Požiadavky na zhotoviteľa : odborná spôsobilosť na vykonávanie pozemných stavieb, uchádzač
dokladuje príslušné oprávnenie na činnosť; odborne spôsobilá osoba so zameraním na Pozemné
stavby vo funkcii stavbyvedúceho, dokladovať oprávnením SKSI; skúsenosť s prácami rovnakého
charakteru (predložiť minimálne dve referencie na práce rovnakého charakteru a finančného objemu
minimálne 70 tis. € za obidve referencie za päť rokov spätne);
Dodržať projektovú dokumentáciu, výkaz výmer. Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky pre
výstavbu stanovené v návrhu zmluvy o dielo.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 125 000 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 22.09.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Stavebné úpravy zateplenie a výmena okien“. Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na
plnenie kritérií. Pre odoslanie kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto stavebných prác
Spojená škola, Scota Viatora 8, 034 01 Ružomberok

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Renáta Chovanová
+421905632825
Spojená škola, Ružomberok, zástupca riaditeľa pre ekonomickú činnosť

