Správa školských zariadení, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania

1.
1.1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Správa školských zariadení
Adresa sídla: Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Krajina:
Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.ssz.snv.sk/
Zastúpená: Ing. Markéta Ďuríková, riaditeľka
IČO:
35546611
DIČ:
2021690473
1.2.
Meno:
Adresa:
Tel:
E-mail:

Kontaktná osoba obstarávateľa:
Ing. Markéta Ďuríková – riaditeľka SŠZ
Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
+42153/4152 425
marketa.durikova@mestosnv.sk

2.
2.1. Názov zákazky: „Oprava sociálnych zariadení v MŠ Stolárska 2 v Spišskej Novej Vsi "
2.2. Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
2.3. Miesto dodania predmetu zákazky: MŠ Stolárska 2, Spišská Nová Ves
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45214100-1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
45330000-9 Kanalizačné a sanitárne práce
45300000-0 Stavebno-inštalačné práce
45430000-0 Obkladanie stien a kladenie dlažbových krytín
2.5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie cenovej ponuky na celý
predmet zákazky.
2.6. Stručný opis predmetu zákazky: Oprava sociálnych zariadení - umyvárne a WC detí v MŠ
Stolárska 2, Spišská Nová Ves. Všetky existujúce obklady a dlažby sa osekajú a nahradia
novými obkladmi a omietkami. Všetky zariaďovacie predmety budú nové. Podrobný rozpis
jednotlivých prác je uvedený vo výkaze výmer v prílohe č. 1.
2.7. Obhliadka miesta realizácie: Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa odporúča,
aby záujemcovia vykonali obhliadku miesta realizácie tak, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a vypracovanie ponuky. Výdavky
spojené s ohliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu záujemcu.
Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore na č. tel.: 053/4152
425.
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3. Stanovanie postupu zadávania zákazky:
Obstarávateľ na základe stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky určil postup
zadávania zákazky podľa Smernice pre vykonávanie verejného obstarávania č. 01/2017.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: najviac (maximálne) = 8700,00 EUR bez DPH.
5. Mena a ceny uvedené v ponuke:
5.1. Uchádzačom navrhovaná konečná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
vedená v ponuke uchádzača, musí byť vyjadrená v eurách zaokrúhlených na 2
desatinné miesta.
5.2. Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle 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 NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Určenie
ceny a spôsobu jej určenia musí byť zrozumiteľné a jasné.
5.3. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov ( ďalej len
„zdaniteľná osoba"), navrhovanú konečnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná konečná cena v EUR bez DPH,
 sadzba DPH v %,
 výška DPH v EUR,
 navrhovaná konečná cena v EUR vrátane DPH.
5.4. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v
EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
5.5. Navrhovaná konečná cena musí byť za celý požadovaný predmet zákazky, t. j. sumár
všetkých položiek, ktorý vychádza zo špecifikácie ceny predloženej uchádzačom.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia - § 32 zákona:
6.1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona. Jej splnenie uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
voči verejnému obstarávateľovi nepreukazuje.
6.2. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti osobného postavenia overí na
portáli www.oversi.gov.sk alebo v zozname hospodárskych subjektov vedeným
Úradom pre verejné obstarávanie.
6.3. Zároveň 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.
6.4. Návrh zmluvy podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti:
Požiadavka bola stanovená v súlade s platnou legislatívou.

2

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia – § 33 zákona
Nevyžaduje sa.
TECHNICKÁ A ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa
technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona
Nevyžaduje sa.
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:.
Úspešnosť uchádzačov sa bude posudzovať podľa:
1. najnižšia cena na celý predmet zákazky.
8. Lehota viazanosti ponuky:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do 31.12.2018
(alebo do ukončenia diela).
8.1. V prípade, ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa pred uzatvorením
zmluvy podľa § 146 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstávaní, ktorou môže dôjsť
k pozastaveniu konania verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neuzavrieť zmluvu/ objednávku v lehote viazanosti ponuky. V tomto prípade
verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom predpokladané predĺženie lehoty viazanosti
ponúk.
8.2. Uchádzači sú svojou ponukou viazaní do uplynutia verejným obstarávateľom oznámenej,
primerane predĺženej lehoty viazanosti ponúk.
9.

Elektronická aukcia: nepoužije sa

10.
Označenie obálky ponuky:
Uchádzač môže ponuku doručiť poštou na adresu: Správa školských zariadení, Štefánikovo
námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo osobne na uvedenú adresu na 3. poschodie
číslo dverí 411 v pracovných dňoch: stránkové hodiny 7,30 – 11,30, 12,30 – 14,00 hod.
11.
Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.

Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota: do 04.12.2018 do 09:00 hod.
Miesto: Správa školských zriadení, Štefánikovo námestie 1,05270 Spišská Nová Ves
Forma: Celá ponuka sa predkladá spolu v jednej obálke/obale.
Zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: nie

14.

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 04.12.2018 o 10,00 hod.

15.

Informácia o výsledku vyhodnocovania ponúk:
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Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ jeho
ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.
16.

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva, resp. objednávka, na poskytnutie

služby.
17.
Trvanie:
17.1. Lehota dodania predmetu zákazky: do 31.12.2018.
18.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
18.1. Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
18.2. Nebude predložená ani jedna ponuka,
18.3. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
18.4. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve
na predloženie cenovej ponuky,
18.5. Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
19.
Doplňujúce informácie:
19.1. Podmienky financovania:
19.1.1. Dodávateľovi sa neposkytujú preddavky (zálohy).
19.1.2. Dodávateľ má právo a povinnosť vystaviť faktúru za poskytnuté služby po
schválení a prevzatí prác objednávateľom (verejný obstarávateľ) a túto
doručiť do 14 kalendárnych dní objednávateľovi po riadnom prevzatí diela
objednávateľom.
19.1.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak
faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, alebo ak
nebude po stránke vecnej či formálnej správne vystavená, bude vrátená na
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom
doručenia správne doplnenej alebo prepracovanej faktúry.
19.1.4. Dodávateľ bude povinný predložiť objednávateľovi faktúru v dvoch
vyhotoveniach.
19.1.5. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného
styku v lehote splatnosti faktúr do 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
19.2. Záručná lehota:
Zhotoviteľ diela poskytne záruku 24 mesiacov na uvedené dielo.

V Spišskej Novej Vsi dňa 28.11.2018

Ing. Markéta Ďuríková
riaditeľka SŠZ
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