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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Stavebné úpravy chodby II NP v budove školského internátu a časti schodiska“
- 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:

Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia

Ulica:

Jelšavská 404, 026 01, Dolný Kubín - Kňažia

IČO:

00891479

Kontaktná osoba:

Marcela Gallová

E-mail:

marcela.gallova@vuczilina.sk

Tel.:

0905754237

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je:
- úprava podkladu podlahy
- lepenie novej PVC na chodbe a schodisku
- odstránenie zárubne a vchodových dverí do chodby a osadenie novej zárubne a dverí
- omaľovanie stien a stropu
- demontáž a úprava el. inšt. osvetlenia chodby
- montáž el. inšt. a stropných senzorov osvetlenia
- odvoz a likvidácia sutín
Odstránenie pôvodnej PVC vykonajú naši zamestnanci.

- Doplňujúce informácie:
Od dodávateľa budeme požadovať odvoz odpadu. Dodávateľ strhne staré dlaždičky okolo schodov.
Otvor na dvere so zárubňou je približne 1,8 x 2,4 m.

Rozmery chodieb: 36,1 x 1,8 m, 5,5 x 3,6 m
2 x odpočívadlo 1,4 x 3,0 m
Šírka schodov 1,5 m (22 + 20 schodov), schodisko 1 NP – 3 NP
Vyplnenú ponuku Výkaz výmer prosíme priložiť oskenovanú s pečiatkou a podpisom štatutára

Vyplnenú ponuku Výkaz výmer prosíme priložiť oskenovanú s pečiatkou a podpisom štatutára

Bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe Výkaz výmer prác, do ktorého budú uchádzači vpisovať svoju cenovú ponuku.
V cene budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na obstarávané práce, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené. Celková cena všetkých
položiek zadania v rámci súťažných podkladov od verejného obstarávateľa, vrátane všetkých nákladov uchádzača na zariadenie
staveniska, na prípadné vytýčenie IS, bezpečnostné opatrenia počas realizácie prác, vrátane dopravy materiálu a pracovníkov na
miesto plnenia.

S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo na realizáciu predmetu zákazky podľa predloženej ponuky.

Termín vykonania prác: do 15.12.2020
Práce budú vykonávané na základe harmonogramu podľa dohody s verejným obstarávateľom.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

44112230-9 Linoleum
45000000-7 Stavebné práce
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45442100-8 Maliarske a natieračské práce

3. Podmienky účasti:
3.1 Osobné postavenie:
a) V procese verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedenú
v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, tzn. je oprávnený plniť predmet zákazky, t.j. dodávať
tovar/poskytovať služby/vykonávať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky a podmienku účasti týkajúcu sa osobného
postavenia uvedenú v ustanovení § 32 ods. 1 písm. f)zákona o verejnom obstarávaní, tzn. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu .
b) Uchádzač nemusí pri predložení ponuky preukazovať splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením výpisu z príslušného obchodného registra, živnostenského registra alebo výpisom zo Zoznamu hospodárskych
subjektov, príp. iným potvrdením o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.
c) Verejný obstarávateľ si doklady na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na
verejne prístupnom portáli príslušného registra (OR SR, ŽR SR) alebo v Zozname hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné
obstarávanie.
d) Uchádzač predloží doklad na splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní iba v prípade, že
je z iného členského štátu, príp. uvedie verejnému obstarávateľovi v ponuke informáciu, kde sa táto podmienka účasti dá overiť.
e) Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie
podľa § 183 zákona. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

4. Požiadavky na predmet zákazky :
Požiadavky na predmet zákazky sú bližšie špecifikované v Prílohe č. 1 - Opis predmetu zákazky a v návrhu Zmluvy o dielo, s ktorej
obsahom sa je každý uchádzač povinný dôkladne oboznámiť.
V záujme každého uchádzača/zhotoviteľa zákazky je vykonať si obhliadku miesta plnenia predmetu zákazky, aby sa oboznámili s
miestom a predmetom realizácie zákazky a získali bližšie informácie od objednávateľa (zadávateľa zákazky), ktoré budú potrebovať pri
príprave a spracovaní cenovej ponuky.
Obhliadka miesta zákazky sa uskutoční najneskôr do 06. 11. 2020, na obhliadke je potrebné sa dohodnúť na t. č. 0905 754237
Marcela Gallová, vedúca ekonómka. Na obhliadku poprosíme prísť zamestnanca len s negatívnym testom na COVID-19, s dátumom
31.10.2020 alebo 01.11.2020.

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky, s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač,
bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejnej súťaže.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 12 101.48 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 09.11.2020 , 11:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Stavebné úpravy chodby II
NP v budove školského internátu a časti schodiska“. 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
Stredná odborná škola polytechnická

12. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklady požadované v bode 3.1.
2. Návrh na plnenie kritérií, podpísaný uchádzačom. Návrh ceny na celý predmet zákazky. Cena musí byť uvedená ako cena celkom za
daný predmet zákazky bez DPH/s DPH a uvádza sa v Eurách. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, túto skutočnosť jednoznačne
uvedie v návrhu na plnenie kritérií.
3. Vyplnená Príloha č. 1 - Výkaz výmer - Uchádzač je povinný vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky (Výkaz výmer) a nesmie
meniť jej formát, text, ani pridávať a odstraňovať bunky.
4. Vyplnená Príloha č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
5. Čestné vyhlásenie uchádzača o neexistencii konfliktu záujmov podľa Prílohy č. 3 k tejto výzve vo vzťahu k verejnému
obstarávateľovi, k zainteresovanej osobe resp. ohlási všetky potenciálne konflikty záujmov, ktoré sú im známe.
6. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa Prílohy č. 4 k tejto výzve.
Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena.
Najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH za celkový predmet zákazky.
Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a
uvedená v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“),

navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR bez DPH. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou
pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.
Cena bude vyjadrená v EUR ako celková cena s DPH a budú v nej zahrnuté všetky náklady potrebné na realizovanie predmetu zákazky
Túto cenu uvedie uchádzač aj v Návrhu na plnenie kritérií.
Cena, ktorú uchádzač v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.
Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre riadne splnenie predmetu zákazky.
Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov, príjmov a podľa platných
právnych predpisov.
Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu
zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady (doprava, stroje, nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody,
náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné náklady) spojené s plnením predmetu zákazky.
Uchádzač je povinný ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
Ceny uvedene v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť.

vo

13. Doplnujuce informacie
Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia, prispôsobiť
postup prác potrebám zariadenia. Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu vykonania diela podľa aktuálnej potreby a
prevádzkových podmienok prevádzkovateľa zariadenia.
Uchádzač o zákazku zadáva konečnú hodnotu zákazky aj do systému v Návrhu na plnenie kritérií + Krycí list ponuky. Zadaná hodnota
musí byť totožná s hodnotou uvedenou v tabuľke Výkaz výmer prác (príloha).

V prípade nejasností alebo potreby objasnenia podmienok uvedených v súťažných podkladoch, výzve na predkladanie ponúk, alebo
inej sprievodnej dokumentácii k súťažným podkladom, poskytnutej verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, môže
záujemca písomne požiadať o ich vysvetlenie priamo cez systém eBIZ, eZakazky. Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov
všetkým záujemcom bezodkladne najneskôr však tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o
vysvetlenie sa požiada dostatočne vopred. O odoslaní vysvetlenia budú všetci záujemcovia zaregistrovaní v systéme eBIZ, eZakazky
upozornení notifikačným e-mailom systému.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezadať zákazku na základe výsledku tohto postupu obstarávania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 57 ods. 1 a 2 zákona.
Dôvody zrušenia VO:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť VO ak:
• bude predložená len jedna ponuka,
• ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
• ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie,
• jeho zrušenie nariadil ŽSK
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie ponuky sa riadia
príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého cenová ponuka (celková cena za predmet
zákazky) bude najnižšia.

Úspešnému uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi výsledok cez systém E-ZÁKAZKY (uspel/neuspel).

S pozdravom
Marcela Gallová
0905754237
Stredná odborná škola polytechnická, Dolný Kubín - Kňažia, vedúca ekonómka

