Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6,
976 81 Podbrezová, IČO: 00313688

Výzva na predkladanie ponúk
na zákazku 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“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Podbrezová
Sídlo:
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová
Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Kardhordó, starosta obce
IČO:
00313688
DIČ:
2021169953
IČ DPH:
Nie sme platcami DPH.
Webové sídlo:
https://www.podbrezova.sk/
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko a.s., pobočka Brezno
Číslo účtu:
SK02 5600 0000 0020 0139 3001
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Bc. Monika Gondová
+ 421 907 566 481
gondova.moni@gmail.com

Názov projektu a kód projektu v ITMS2014+:
Názov projektu:
Efektívny vzdelávací proces na Základnej škole Kláry Jarunkovej v obci
Podbrezová
Kód projektu
v ITMS2014+:
302021K419
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Ponuky je možné predkladať v elektronickej (e-mailom) alebo v listinnej (poštou) podobe.
Ponuku v elektronickej podobe uchádzač predloží e-mailom – scan všetkých požadovaných
podpísaných dokumentov na e-mailovú adresu: gondova.moni@gmail.com.
Ponuka musí byť označená heslom (predmet e-mailu): „Stavebno-technické úpravy jazykovej,
fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne“.
Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží poštovou zásielkou na adresu: Obec Podbrezová,
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová.
Ponuka musí byť označená heslom (nápis na obale): „NEOTVÁRAŤ“ – „Stavebno-technické
úpravy jazykovej, fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne“.
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ (názov, sídlo/miesto podnikania uchádzača).
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Pre ponuku v elektronickej podobe:
Bc. Monika Gondová, E-mail: gondova.moni@gmail.com
Pre ponuku v listinnej podobe:
Obec Podbrezová, Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová

2

4. Predmet obstarávania:
Predmet zákazky: Uskutočnenie stavebno-technické úprav:
1. jazykovej,
2. fyzikálnej,
3. polytechnickej a
4. IKT učebne.
Názov zákazky: Stavebno-technické úpravy jazykovej, fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne
Druh zákazky (tovary /služby / práce): Uskutočnenie stavebných prác.
Stručný opis zákazky: Stavebno-technické úpravy:
 elektroinštalácia a sieťové rozvody v jednotlivých učebniach,
 vybudovanie priečky v polytechnickej učebni,
 vybudovanie vodoinštalácie vo fyzikálnej učebni,
 omietky, podlahy v jednotlivých učebniach,
 uskutočnenie ostatných stavebno-technických úprav podľa Výkazu výmer.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
platnom znení.
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať len od úspešného uchádzača.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmete obstarávania):
Podrobný opis zákazky (kompletná špecifikácia predmetu zákazky) je uvedený vo Výkaze výmer,
ktorý tvorí prílohu č. 2, v Oznámení k ohláseniu stavebných úprav, ktoré tvorí prílohu č. 3 a v
Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 4 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Stavebno-technické úpravy sa budú realizovať v priestore základnej školy počas školských (najmä
letných) prázdnin, s možnosťou uskutočňovania stavebných prác na základe dohody s riaditeľkou
školy.
Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ záujemcom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky.
Obhliadka bude organizovaná pre záujemcov samostatne. V prípade záujmu o obhliadku musí
záujemca kontaktovať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa. Termín obhliadky si verejný
obstarávateľ so záujemcom dohodne osobitne. Účasť na obhliadke a termín obhliadky záujemca
potvrdí spolu s uvedením svojich identifikačných údajov najneskôr 48 hodín pred určeným
termínom obhliadky.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
63 409,18 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe spracovania kontrolného rozpočtu na
požadovaný rozsah plnenia odborne spôsobilou osobou (certifikovaný stavebný rozpočtár).
8. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
Miesto plnenia: Základná škola Kláry Jarunkovej, Kolkáreň 7/12, 976 81 Podbrezová
Termín plnenia: do 9 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.
9. Lehoty na plnenie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Začiatok lehoty na plnenie predmetu zákazky: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania
a prevzatia staveniska.
Lehota na dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 9 mesiacov odo dňa
prevzatia staveniska.
10. Súťažné poklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
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Irelevantné.
11. Financovanie predmetu zákazky:
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
Predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku a
spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa na
základe Zmluvy o poskytnutí NFP, číslo zmluvy IROP-Z-302021K419-222-13
Dodávateľovi/Zhotoviteľovi sa neposkytne preddavok. Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť
faktúru mesačne na základe skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasených verejným
obstarávateľom. Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému
obstarávateľovi.
12. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 21.12.2018 o 10.00 hod
13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuky sa môžu predkladať iba na celú zákazku na základe podrobného opisu predmetu zákazky
uvedeného v bode č. 6 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač môže predložiť len 1 ponuku.
Ponuky je možné predkladať v elektronickej (e-mailom) alebo v listinnej (poštou) podobe.
V predloženej ponuke v elektronickej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, následne oskenované (scan)
a doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuku v elektronickej podobe uchádzač predloží e-mailom – scan všetkých požadovaných
podpísaných dokumentov na e-mailovú adresu: gondova.moni@gmail.com.
Ponuka musí byť označená heslom (predmet e-mailu): „Stavebno-technické úpravy jazykovej,
fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne“.
V predloženej ponuke v listinnej podobe musia byť všetky dokumenty podpísané uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a doručené v lehote na predkladanie ponúk.
Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží poštovou zásielkou na adresu: Obec Podbrezová,
Sládkovičova 76/6, 976 81 Podbrezová.
Ponuka musí byť označená heslom (nápis na obale): „NEOTVÁRAŤ“ – „Stavebno-technické
úpravy jazykovej, fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne“.
Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ (názov, sídlo/miesto podnikania uchádzača).
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena spolu za predmet zákazky s DPH v
EUR.
Kritérium najnižšia cena sa uplatňuje takým spôsobom, že ponuky sa zoradia podľa cien za celý
predmet zákazky ponúknutých jednotlivými uchádzačmi od najnižšej ponúknutej celkovej ceny
s DPH v EUR po najvyššiu ponúknutú cenu. Úspešným uchádzačom o realizáciu zákazky sa stane
ten uchádzač, ktorý ponúkne za celý predmet zákazky s DPH v EUR najnižšiu cenu.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka uchádza obsahovala nasledovné doklady a údaje:
1. Identifikačné údaje uchádzača:
obchodné meno, sídlo/miesto podnikania uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, email, kontaktná osoba v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk:
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v zmysle prílohy č. 1 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
.
3. Rozpočet s Výkazom výmer:
v zmysle prílohy č. 2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. Výkaz výmer slúži na
spracovanie cenovej ponuky uchádzača a je pre spracovanie cenovej ponuky
uchádzača záväzný. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý požadovaný rozsah
predmetu zákazky, t. j. musí dať ponuku na všetky položky rozpočtu. Uchádzač je
povinný vyplniť/oceniť všetky položky v nezmenenom poradí. Pokiaľ uchádzač
neocení niektorú z položiek, bude zaviazaný uskutočniť predmet zákazky so
všetkými požiadavkami verejného obstarávateľa uvedenými pod položkami v
rozpočte za cenu, ktorú uvedie ako celkovú cenu predmetu zákazky, bez ohľadu na
to, že nedošlo k oceneniu niektorých položiek v rozpočte.
4. Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis
zo živnostenského registra (stačí fotokópia alebo doklad z verejne dostupných
zdrojov).
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať len od úspešného uchádzača.
Ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení.
Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.
Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Ponuka bude označená názvom predmetu zákazky: „Stavebno-technické úpravy jazykovej,
fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne“.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
16. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa:
1.
Osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona:
Uchádzač musí preukázať, že má oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v rozsahu,
ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač je povinný preukázať splnenie podmienky dokladom podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní - dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v
rozsahu predmetu zákazky (stačí fotokópia alebo doklad z verejne dostupných zdrojov).
Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti: Stanovené v súlade s platnou legislatívou.
17. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční na adrese sídla verejného obstarávateľa dňa 21. 12. 2018 o 10.30
hod.
18. Postup pri otváraní/vyhodnotení ponúk:
Ponuky predložené uchádzačmi v lehote na predkladanie ponúk budú otvorené na adrese sídla
verejného obstarávateľa dňa 21. 12. 2018 o 10.30 hod. Verejný obstarávateľ neumožňuje
uchádzačom účasť na otváraní ponúk.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle v elektronickej podobe (e-mailom)
informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať telefonicky ihneď po vyhodnotení
ponúk.
19. Lehota viazanosti ponúk:
Do 30.09.2019.
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20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Kontaktná osoba:
Bc. Monika Gondová
Mobil:
+ 421 907 566 481
E-mail:
gondova.moni@gmail.com
21. Spôsob určenia ceny:
1. Cena za predmet 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 tento zákon vykonáva.
2. Uchádzač uvedie ceny v eurách. V cenách budú zahrnuté všetky náklady
dodávateľa/zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené. Cena za celý
predmet zákazky je tvorená súčtom všetkých položiek Rozpočtu s Výkazom výmer stavby
„Stavebno-technické úpravy jazykovej, fyzikálnej, polytechnickej a IKT učebne“.
3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú cenu
za celý predmet zákazky v členení:
3.1 cena bez DPH v EUR,
3.2 výška DPH v EUR,
3.3 cena vrátane DPH v EUR.
4. Ak uchádzač nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú
cenu za celý predmet zákazky bez DPH v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH
upozorní.
5. Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením tabuľky „Návrh na plnenie
kritérií“, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky
uvedené v bode 4 tohto článku, obsah tabuľky primerane prispôsobí.
22. Ďalšie informácie
1. Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami,
resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom
(slovenskom) jazyku.
2. Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou: Bc. Monika Gondová, mobil:
+ 421 907 566 481, e-mail: gondova.moni@gmail.com.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých
bolo toto zadávanie zákazky vyhlásené a neprijať žiadnu ponuku v prípade, že cena položiek
alebo celej ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
4. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u verejného obstarávateľa.
5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k
uskutočneniu stavebných prác úspešným uchádzačom
6. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na
základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca
uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu
hospodársku súťaž.
7. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých
verejnému obstarávateľovi na základe Zmluvy o NFP, verejný obstarávateľ požaduje, aby sa
úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného diela a/alebo v súvislosti s nim
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon
kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,
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c)
d)
e)
f)
g)

Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby,
orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - f) tohto bodu v súlade s príslušnými Právnymi
predpismi. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ.

23. Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Rozpočet s Výkazom výmer
Príloha č. 3: Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav
Príloha č. 4: Projektová dokumentácia

Vypracoval:
Bc. Monika Gondová, manažér/expert pre verejné obstarávanie
Miesto: Podbrezová
Dátum: 10.12.2018

Podpis:

Schválil:
Mgr. Ladislav Kardhordó, starosta obce Podbrezová
Miesto: Podbrezová
Dátum: 12.12.2018

Podpis:

