VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
Stavebné práce

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Vyšná Hutka
Adresa organizácie: Vyšná Hutka č.165, 040 18 Košice - okolie
IČO:
00691291
Web organizácie (URL): www.vysnahutka.sk
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Mgr. Katarína Slobodová
0904 492 107
kaspaslovakia@gmail.com

2. Názov predmetu zákazky:
„Zateplenie a obnova Obecného úradu s kultúrnym domom“

3. Stručný opis predmetu zákazky :
Učelom navrhovanej obnovy je odstrániť nedostatky a poruchy stavebných konštrukcií a to
najmä zlepšenie tepelno-izolačných vlastnosti obvodových stien a strechy ich zateplením,
Práce budú pozostávať zo zateplenia obvodobého plášťa budovy v rátane sokla, zateplenie
stropu ,výmena vykurovacieho telesa ( plynový kondenzačný kotol ). Podrobná špecifikácia je
v opise predmetu zákazky príloha č. 1 v PD a v rozpočte
4. Verejný obstarávateľ obstaráva pre iného Verejného obstarávateľa :

Nie
5. Miesto, množstvo, alebo rozsah predmetu zákazky:
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené touto výzvou,
a jej prílohami.
Katastrálne územie obce Vyšná Hutka
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie
uvedenom odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť si jednotlivé prílohy.
http:// www.vysnahutka.sk

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
165 858,36 € bez DPH

7. Hlavný slovník CPV:
45000000-7

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
9. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
Do 29.11.2019
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí
verejný obstarávateľ na základe faktúry po realizácii. Prílohou faktúry dodávateľa
bude odovzdávací protokol potvrdený zodpovednou osobou objednávateľa.
Odovzdávací protokol bude podpísaný až po obhliadke. Predmet zákazky bude
financovaný z Envirofondu a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač preukáže, že spĺňa:
- Podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o verejnom
obstarávaní
12. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Ponuky je možné predložiť:
- v elektronickej forme do 15.4.2019 na adresu kaspaslovakia@gmail.com

-

Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť: „Zateplenie a obnova
Obecného úradu s kultúrnym domom“– Neotvárať“
alebo
v písomnej forme do 15.4.2019 na adresu Kaspaslovakia s.r.o, Tokajská 29,040 18
Košice. Na obálke ponuky je potrebné uviesť: „Zateplenie a obnova Obecného úradu s
kultúrnym domom“– Neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 16 tejto výzvy. Ponuka uchádzača
nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.

13. Obhliadka predmetu zákazky:
Nie je potrebná

14. Lehota viazanosti ponúk :
Minimálna lehota viazanosti:

do 31.12.2019

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie ponúk zadávanej zákazky postup na
základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.
1.

Určenie kritéria:
Kritéria hodnotenia predložených návrhov a ich relatívne váhy sú nasledovné:
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur bez DPH, relatívna váha kritéria 70 % (max.
70,00 bodov)
Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch,relatívna váha kritéria 30 % (max. 30,00 bodov).
Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych dňoch je odo
dňa odovzdania staveniska objednávateľom pre zhotoviteľa, do termínu úspešného
odovzdávacieho a preberacieho konania.

2. Definícia kritéria:
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur bez DPH, relatívna váha kritéria 70 % (max.
70,00 bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z ponúknutej celkovej ceny v Eur bez DPH na základe
plnenia predmetu zákazky v súlade s opisom zákazky. Pod celkovou cenou sa rozumie cena
realizácie stavebných prác diela
Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch,relatívna váha kritéria 30 % (max. 30,00 bodov)
Spôsob hodnotenia kritéria vychádza z uvedeného počtu kalendárnych dní, za ktoré
sauchádzač zaviaže realizovať predmet obstarávania odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniskadodávateľovi. Pod Lehotou uskutočnenia stavebných prác sa rozumejú celé
kalendárne dni ododovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi do fyzického ukončenia
predmetu obstarávaniaa odovzdaní diela bez závad verejnému obstarávateľovi.
3. Pravidlá uplatnenia kritéria:
Kritérium č. 1 - Celková cena v Eur bez DPH, relatívna váha kritéria 70 % (max. 70,00
bodov)
Maximálny počet 70,00 bodov sa pridelí hodnotenej ponuke uchádzača
s najnižšounavrhovanou celkovou cenou v Eur bez DPH. Bodové hodnotenie pre každú
ďalšiu hodnotenúponuku za realizáciu predmetu zákazky v rámci tohto kritéria sa vypočíta
ako podiel najnižšejplatnej navrhovanej celkovej ceny v Eur bez DPH za predmet zadávanej
zákazky a navrhovanejceny v Eur bez DPH vyhodnocovanej ponuky, vynásobený
stanoveným maximálnym počtombodov (70,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa
zaokrúhľuje matematicky na dve desatinnémiesta.

Kritérium č. 2 - Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch,relatívna váha kritéria 30 % (max. 30,00 bodov)
Maximálny počet 30,00 bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najkratšou navrhovanou
lehotouzhotovenia stavby v kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniskadodávateľovi a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Bodové hodnotenie lehoty
zhotoveniastavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
zhotovitel'ovi uostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najkratšej lehoty zhotovenia stavby
v celýc hkalendárnych dňoch odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska zhotovitel'ovi platnej
ponuky a lehoty zhotovenia stavby v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania
a prevzatiastaveniska zhotovitel'om príslušnej vyhodnocovanej ponuky, vynásobený
stanovenýmmaximálnym počtom bodov (30,00 bodov) pre toto kritérium. Výsledok sa
zaokrúhľujematematicky na dve desatinné miesta.
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka, ktorej súčet bodových hodnotení podl'a
kritérií na hodnotenie č. 1 a č. 2 dosiahne najvyššiu bodovú hodnotu. V prípade rovnosti
bodovako dodatočné kritérium sa použije Celková cena v Eur bez DPH, pričom vtom prípade
saekonomicky najvýhodnejšia ponuka sa stáva ponuka s nižšou navrhovanou celkovou cenou
vEur bez DPH.
4. Spôsob uvedenia návrhu na plnenie:
Plnenie kritéria č. 1 „Celková cena v Eur bez DPH“ uvedie uchádzač v prílohe č. 2 v „Návrhu
uchádzača na plnenie kritéria č.1 „Celková cena v Eur bez DPH“.
Plnenie kritéria č. 2 „Lehota uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnych
dňoch“ uvedie uchádzač v prílohe č. 2 „Návrhu uchádzača naplnenie kritéria č.2 „Lehota
uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnychdňoch“.
Uchádzač uvedie Lehotu uskutočnenia stavebných prác uvedená v celých kalendárnychdňoch,
ktorou sa rozumie lehota odo dňa odovzdania staveniska objednávateľom prezhotoviteľa, do
termínu úspešného odovzdávacieho a preberacieho konania.
Uspešná ponuka sa stáva ponuka, ktorej bodových hodnotení podl'a kritérií na
hodnoteniedosiahne najvyššiu bodovú hodnotu.

16. Obsah ponuky:
- Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 11 tejto výzvy.
- Cenová ponuka vypracovaná podľa bodu 17 tejto výzvy a v zmysle prílohy č. 2
Návr na určenie kritérií
- Ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf
- Čestné prehlásenia k VO ( príloha č. 3)
- Rozpočet v el. podobe ( excel)
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy
a jej príloh.

17. Spôsob určenia ceny
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu
podľa prílohy č. 2
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH 20% ...................................................................... EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
- Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, v platnom
znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
- Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s
realizáciou predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné)
v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky musí byť určená a
vychádzať z celého predmetu zákazky, cena bude vychádzať z opisu predmetu
zákazky príloha 1 tejto výzvy, ostatných zmluvných podmienok uvedených
v zmluve na poskytnutie služieb, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných
ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
18. Zmluvné podmienky:
Uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy.
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj
ekvivalenty pri dodržaní technických parametrov navrhovaného zariadenia a
materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých ekvivalentných riešení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za
ktorých bolo toto zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní
vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, alebo ani jedna z
predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na predmet zákazky,
resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný obstrávateľ bude dielo realizovať len v prípade, ak mu budú pridelené
finančné prostriedky z výzvy na dotáciu ENVIROFOND 2019.
20. Prílohy
- Príloha č. 1 opis predmetu zákazky
- Príloha č. 2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
- Príloha č. 3 čestné vyhlásenia
- Návrh zmluvy o dielo

-

Výkresová časť a technické správy

V Košiciach , dňa 8.4.2019
Mgr. Katarína Slobodová
osoba zodpovedná za proces VO

