Mesto Zvolen
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou)
zadávanej v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Mesto Zvolen, Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen IČO: 00320439 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 len „ZVO“) Vás žiadame
o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

Hala Unionka
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Zvolen
Sídlo:
Námestie slobody 22 ,960 01 Zvolen, Slovenská republika
V zastúpení :
Ing. Lenka Balkovičová, primátorka mesta
IČO:
00 320 439; DIČ: 2021339430 ; IČ DPH: SK 202 133 94 30
WWW:
www.zvolen.sk,
Mesto Zvolen je zdaniteľnou osobou podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty. Mesto Zvolen vzniklo 1.1.1991 zo zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
PhDr. Anna Janáková
Telefón: 045/5303 213
E-mail: ajanakova@zvolen.sk
Kontaktná osoba pre veci technické:
Ing. Ján Šramko
Telefón: 045/5303 150
1. Druh zákazky: stavebné práce
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.
2. Spoločný slovník obstarávania (kódy CPV): 45000000-7 Stavebné práce
3. Zdroj finančných prostriedkov: rozpočet mesta
4. Zmluva: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky
tvorí Návrh Zmluvy o dielo tejto výzvy.
Na tomto obsahu návrhu zmluvy verejný obstarávateľ trvá a považuje návrh za nemenný
a záväzný. Do návrhu doplní uchádzač svoje identifikačné údaje a cenu za predmet zákazky
a podpíše ho oprávnená osoba uchádzača.
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Ak počas účinnosti tejto zmluvy príjmy objednávateľa nedosiahnu rozpočtovú výšku
finančných prostriedkov rozpočtu mesta v bežnom roku v súvislosti s mimoriadnou
situáciou, predpokladaný objem prác týkajúci sa danej zákazky v zmysle tejto zmluvy bude
regulovaný v závislosti od objemu finančných prostriedkov v rozpočte objednávateľa.
Zhotoviteľ sa uvedené zaväzuje akceptovať.
Plnenie tejto zmluvy zo strany objednávateľa je podmienené schválením finančných
prostriedkov v rozpočte mesta.
5. Lehota na predkladanie ponúk uplynie:

11. 5. 2021 o 13.00 hod

Ponuku, ktorá bude vyhotovená v súlade s touto výzvou je potrebné doručiť verejnému
obstarávateľovi v elektronickej podobe prostredníctvom systému eZákazky.
6. Stručný opis predmetu zákazky:
Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v projektovej dokumentácii a vo výkaze
výmer tejto výzvy a bližšie podmienky dodania predmetu obstarávania sú vymedzené
v návrhu zmluvy o dielo.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom rozsahu, obsahu
a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve a jej prílohách. Nie je prípustné rozdelenie
predmetu zákazky.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe
zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný
obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miestom dodania predmetu zákazky je územie mesta Zvolen.
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom pred vypracovaním ponuky osobne prehliadnuť
miesto, ktoré je predmetom tejto zákazky. Obhliadka miesta dodania predmetu obstarávania je
možná po dohode s kontaktnou osobou, Ing. Ján Šramko, tel. +421 5303150 a to v dňoch 3.až
5. 5. 2021 v čase od 9.00 do 13.00 hod.
8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 126 010,69 EUR (151 212,83 s DPH)
V prípade, ak ponuková cena uchádzača s DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota
zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ považovať takúto
ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
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9. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa
nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len
na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena
bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
10. Možnosť rozdelenia zákazky:
Zákazku nie je možné rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku v celom rozsahu predmetu
zákazky vypracovanú v súlade s touto výzvou a jej prílohami.
V prípade, že bude projektová dokumentácia/výkaz-výmer v jednotlivých častiach predmetu
zákazky odkazovať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent,
typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa použitie
ekvivalentu, pričom ponúkaný ekvivalent musí spĺňať najmä požiadavky na rovnaké
rozmerové, materiálové, architektonické, stavebno-technické vlastnosti, tepelnú a chemickú
odolnosť, statické, požiarne, hygienické, konštrukčné a farebné vlastnosti, ktoré sú
špecifikované v tejto projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Pri navrhovaní ekvivalentných materiálov/výrobkov musí uchádzač postupovať s odbornou
starostlivosťou, pri ktorej musí zohľadniť pôvodný projektantom navrhovaný účel, plnú
funkčnosť a zabezpečiť jeho dodržanie bez zmeny iných častí projektovej dokumentácie.
Predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť
verejný obstarávateľ v rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bude
výsledkom verejného obstarávania a prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť
k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného
predmetu zmluvy.
V prípade uvedenia konkrétnych značiek materiálov a výrobkov, pri ktorých sú uvedené
minimálne požiadavky, môže uchádzač predložiť aj materiály/výrobky lepších parametrov.
Dôkaz o ich vhodnosti musí byť priložený v ponuke. Uchádzač je povinný s ponukou
v príslušnej časti predmetu zákazky predložiť výrobný list tohto výrobku/materiálu, v ktorom
preukáže, že ním navrhovaný ekvivalent spĺňa rovnaké alebo lepšie parametre ako sú
minimálne požiadavky uvedené v projektovej dokumentácii.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať navrhovaný ekvivalentný výrobok.
Pri návrhu na použitie iných ekvivalentných materiálov/výrobkov ako sú uvedené
v projektovej dokumentácií je dôkazné bremeno o vhodnosti navrhnutého materiálu/výrobku
na strane uchádzača
11. Podmienky účasti, obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa:
§ 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu. Splnenie tejto podmienky si overí verejný obstarávateľ z verejne
dostupných zdrojov.
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§ 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu. Splnenie tejto podmienky si overí verejný obstarávateľ z verejne
dostupných zdrojov.
§ 34 ods. 1 písm. b) Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa
druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb
doloženým jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov:
- zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác;
zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác
a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom,
preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené,
Minimálne požiadavky:
Uchádzač preukáže minimálne 1 úspešnú realizáciu stavebných prác rovnakého alebo
podobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
v súhrnnej výške 150 000,- EUR s DPH.
Za obdobný charakter verejný obstarávateľ považuje HSV a PSV stavebné práce v zmysle
projektovej dokumentácie vo výzve.
Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené
v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie
existujú.
Uchádzač musí splniť podmienku, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Uchádzač, ktorý je povinný byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora musí byť
v ňom zapísaný v zmysle § 11 zákona o verejnom obstarávaní.
12. Obsah ponuky: ponuku je potrebné predložiť prostredníctvom systému eZákazky.

Ponuka musí obsahovať:
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1. Návrh na plnenie kritérií spolu s výkazom výmer – podpísaný oprávneným
zástupcom (zástupcami) uchádzača. Vyplnený výkaz výmer je potrebné predložiť vo
formáte *xlsx a podpísaný vo formáte *pdf.
2. Čestné vyhlásenie uchádzača tejto výzvy, uchádzač predkladá čestné prehlásenie
o neuložení zákazu účasti vo VO s uvedenými identifikačnými údajmi a podpisom.
3. Návrh zmluvy, ktorý bude zohľadňovať tieto súťažné podmienky - výzvu (návrh
zmluvy tvorí prílohu č. 2 v súťažných podkladoch ). Vyhotovenie zmluvy musí byť
podpísané oprávneným zástupcom (zástupcami) uchádzača. V prípade, ak uchádzač
nedodrží text návrhu zmluvy, na ktorom verejný obstarávateľ trvá alebo vôbec
nepredloží návrh zmluvy, nebude táto ponuka zahrnutá do vyhodnotenia.
4. V prípade, že uchádzač pri spracovaní ceny príslušnej časti predmetu zákazky použije
ekvivalentné výrobky a zariadenia, predloží do ponuky v rámci príslušnej časti
predmetu zákazky aj „Prehľad ekvivalentných materiálov, výrobkov a zariadení“
použitých pri ocenení predmetu zákazky v členení podľa poskytnutého výkazu výmer,
oddiel a číslo položky s uvedením ekvivalentnej dodávky. Ak uchádzač tento prehľad
nevypracuje alebo niektorú položku do neho nezahrnie, bude verejný obstarávateľ mať
za to, že uchádzač ocenil výrobky a zariadenia uvedené v poskytnutom výkaze výmer.
5. Doklady v zmysle bodu 11 tejto výzvy.
V prípade, ak by nebolo preukázané oprávnenie uchádzača uskutočňovať stavebné práce,
ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, bude zo zákazky vylúčený.
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia:
Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý
predmet zákazky v EUR s DPH.
Uchádzač musí predložiť vyplnenú Cenovú ponuku – výkaz výmer – a podpísaný/ú
oprávneným zástupcom (zástupcami) alebo štatutárom uchádzača.
Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku, ktorá
splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu celkom za celý
predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za
celý predmet zákazky v EUR s DPH.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je
potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta.
Navrhovanú cenu predmetu zmluvy nie je možné navýšiť počas trvania zmluvy v dôsledku
registrácie úspešného uchádzača za platiteľa DPH.
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Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky v EUR s DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo
svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR s DPH, atď.
14. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk bude neverejné a uskutoční sa na adrese verejného obstarávateľa.
15. Podmienky vyhodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční až
po vyhodnotení ponúk a verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
16. Ďalšie informácie:
Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 31.08.2021.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku uchádzača, ktorého celková cena
za poskytnutie predmetu zákazky uvedená v ponuke prevyšuje finančný limit verejného
obstarávateľa na požadovaný predmet zákazky.
Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku
vyhodnotenia ponúk.
Verejný obstarávateľ v prípade vyskytnutia závažných okolností bude postupovať v zmysle §
57 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy/objednávky tak, aby mohli byť uzavreté do 5 pracovných dní.
Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu/objednávku, neposkytne verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť uzavretá do 5
pracovných dní odo dňa uplynutia lehoty podľa prvej vety, verejný obstarávateľ môže
uzavrieť zmluvu/objednávku s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu/objednávku,
neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak, aby
mohla byť uzavretá do 3 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný,
verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu/objednávku s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako
tretí v poradí.
Za neposkytnutie súčinnosti pri podpise zmluvy/objednávky môže verejný obstarávateľ
úspešnému uchádzačovi udeliť sankciu vo výške 5 % z vysúťaženej sumy s DPH.
Uchádzač je povinný túto sankciu do 5 pracovných dní od vystavenia sankčnej faktúry
uhradiť na účet verejného obstarávateľa uvedený vo faktúre.
PROTIKORUPČNÁ POLITIKA Mesta Zvolen
Mesto Zvolen ako verejný obstarávateľ zaviedol systém manažérstva proti korupcii v zmysle
požiadaviek medzinárodnej normy STN ISO 37001:2016
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V súvislosti s plnením protikorupčných opatrení Mesta Zvolen, verejný obstarávateľ
upozorňuje na práva a povinnosti osôb zúčastňujúcich sa predmetného verejného
obstarávania:
a) Osoby zúčastňujúce sa predmetného verejného obstarávania, ktoré sa hodnoverným
spôsobom dozvedia, že bol v procese verejného obstarávania spáchaný trestný čin prijímania
úplatku, podplácania, alebo nepriamej korupcie v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný zákon), majú povinnosť túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť orgánu činnému v trestnom konaní.
b) Mesto Zvolen umožňuje zamestnancom, partnerom a tretím stranám oznamovať v dobrej
viere alebo na základe odôvodnenej domnienky, uskutočnenú alebo predpokladanú korupciu
alebo porušenie pravidiel protikorupčnej politiky alebo porušenia predpisov systému
manažérstva proti korupcii, pri zachovaní dôvernosti a totožnosti oznamovateľa a jeho
ochrany pred odvetnými opatreniami.
c) Záujemca/uchádzač je oprávnený nahlásiť podozrenie, alebo skutočnú korupciu, alebo
narušenie protikorupčných riadiacich činností verejnému obstarávateľovi, a to
predstaviteľovi pre dohľad nad dodržiavaním protikorupčných predpisov a pravidiel na
email: jmikus@zvolen.sk.
Podozrenia z korupcie môže záujemca/uchádzač oznamovať aj na Antikorupčnej linke
Úradu vlády Slovenskej republiky bezplatne, a to na telefónnom čísle 0800 111 001, počas
pracovných dni od 08:30 do 12:00 hod. alebo e-mailom na adresu bpk@vlada.gov.sk.
Vo Zvolene dňa 29. 4. 2021
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