VÝZVA
na predkladanie ponúk pre zákazku s nízkou hodnotou v rámci postupu verejného
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
IČO:
Štatutárny orgán:
Sídlo:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Zvolen (CPPPaP Zvolen)
37948873
PhDr. Beata Grassl
Dukelských hrdinov 1211/44, 960 01 Zvolen

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Jozefina Horovská
Telefón: +421 918 228 627
e-mail: office@calculus.sk
Adresa pre doručenie ponúk: CALCULUS, s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice
Požiadať o vysvetlenie Výzvy je možné najneskôr 2 pracovné dni pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk. Žiadosť o vysvetlenie musí byť v písomnej forme a musí byť
zaslaná výhradne na emailovú adresu: office@calculus.sk
Uchádzačovi sa odporúča sledovať webovú stránku verejného obstarávateľ
(https://cpppapzvolen.webnode.sk), kde je predmetná Výzva zverejnená až do termínu na
predkladanie ponúk z dôvodu prípadných doplnení resp. vysvetlení Výzvy.
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): https://cpppapzvolen.webnode.sk
2.

Názov predmetu zákazky:
„Obnova CPPP a P Zvolen - Dukelských hrdinov 1211/44“
Druh: zákazka na uskutočnenie stavebných prác.
Kód CPV: 45214000-0

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Stavebné úpravy budovy CPPPaP vo Zvolene súp.č.1211, na parc. Č.1424/2 v kat. území
Zvolen, podľa proj. dokumentácie spracovanej TERA green s.r.o. Bardejov.
Búracie práce:
• odstránenie okenných a dverných konštrukcií v obvodovom murive, plechovej strešnej
krytiny, asfaltového krytu, dažďových žľabov a zvodov, oplechovania atík, okapových
chodníkov,
Zateplenie:
- sokel – kontaktný zatepľovací systém, extrudovaný polystyrén XPS hr.100 mm,
- fasáda - kontaktný zatepľovací systém z min. vlny fr.160mm a hr. 200 mm,
- strecha do exteriéru – 2 vrstvy tep. izolácie EPS 150 s hr.200 mm,
- strecha nad vstupom do objektu- tep. izolácia z extrudovaného polystyrénu CS
hr.50 mm,
- podlaha v objekte na teréne – na pôvodný betón nová vrstva hydroizol., izolácia
z fenolovej peny hr.30 mm, s polyetylénovou fóliou, cement. poter hr.60 mm
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- vnút. inšt. vodovodu, výmena osvetlenia vnút. priestorov, zásuvkové rozvody,
rozvádzač HRE, ochrana pred bleskom, vykurovanie, vetranie miestností rekuperáciou
tepla.
Stavebno-technické úpravy musia byť zrealizované v zmysle a rozsahu spracovanej
projektovej dokumentácie.
V prípade, že v projektovej dokumentácii alebo vo výkaze výmer je predmet zákazky
definovaný v rozpore s § 42 ods.3 zák. č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
(uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia,
patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzačom sa umožňuje
predloženie ekvivalentného návrhu danej položky (ekvivalent je výrobok s
porovnateľnými alebo lepšími vlastnosťami ako je požiadavka podľa opisu).
4. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 110.292,38 €
5. Predpokladaný termín začatia stavebných prác: 07 - 09/2019
6. Základné zmluvné podmienky:
- Miesto uskutočnenia stavebných prác: budova Centra pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie vo Zvolene súp.č.1211, na parc. Č.1424/2 v kat. území
Zvolen.
- Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky do 6 mesiacov od odovzdania staveniska.
- Splatnosť faktúr: 60 dní. Podkladom pre vystavenie faktúr budú, súpisy vykonaných
prác členené podľa položiek, množstva a zoznamu prác a pri poslednej fakturácii aj
doklad o odovzdaní a prevzatí dokumentácie stavby.
- Uchádzač berie na vedomie, že uskutočnené stavebné práce budú financované z
prostriedkov EÚ (v rámci Výzvy zameranej na Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov – OPKZP-PO4-SC431-2018-48) a bude musieť dodržiavať
podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo stany zhotoviteľa odstúpiť od
Zmluvy o dielo bez udania iného dôvodu v nadväznosti na výsledky prípadných
administratívnych kontrol.
- Zmluvné podmienky sú uvedené v návrhu Zmluvy o dielo /v prílohe/.
7. Stanovenie ceny
Do ceny je potrebné zapracovať materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady,
príslušenstvo, stroje, prístroje, nástroje a stavebné pomocné materiály, náklady na
zabezpečenie ochrany a bezpečnosti staveniska a majetku objednávateľa (zriadenie
staveniska a vypratanie staveniska po odovzdaní Diela, náklady na dočasné napojenie
elektriny, vody potrebné na uskutočnenie stavebných prác). Cenu je potrebné spracovať
podľa Výkazu výmer a v súlade s projektovou dokumentáciou a v zmysle ďalších
požiadaviek uvedených vo Výzve.
Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€). V ponuke je potrebné cenu uvádzať bez DPH,
sadzbu a výšku DPH a cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke.
8. Lehota na predkladanie ponúk: do 05.04.2019 do 10:00 hod.
9. Predkladanie ponuky:
a) Ponuka musí byť doručená (poštou alebo osobne) na adresu:
CALCULUS, s.r.o., Južná trieda 13, 040 01 Košice
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Uchádzač vloží celú ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/ obalu. Obálka/ obal
musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený/ zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu
a označený požadovanými údajmi:
- adresa, na ktorú sa doručuje ponuka,
- adresa uchádzača (resp. člena skupiny dodávateľov, ktorý je oprávnený konať
v mene všetkých členov skupiny pri verejnom obstarávaní) - jeho obchodné meno
a adresa sídla alebo miesta podnikania,
- označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“
- označenie heslom (názvom) súťaže:
„Obnova CPPP a P Zvolen - Dukelských hrdinov 1211/44“.
b) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuky zaslané po termíne na
predkladanie ponúk, v inom jazyku, na inú adresu alebo inak nebudú brané do úvahy
a nebudú vyhodnocované. Ak všetky doklady ponuky nebudú predložené podľa
požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti
alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa Výzvy, takéto ponuky
rovnako nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. Ponuka musí byť
predložená na celý predmet zákazky.
10. Podmienky účasti a doklady:
Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať požadované stavebné práce,
2. Uchádzač musí preukázať, že za požadované obdobie t.j. za predchádzajúcich päť
rokov odo dňa zverejnenia Výzvy realizoval aspoň jednu zákazku (t.j. stavebné práce
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky) vo finančnom objeme
min. 80 000,- € bez DPH. Pod stavebnými prácami rovnakého alebo podobného
charakteru sa rozumejú práce na novostavbách, rekonštrukciách, opravách, obnovách
a stavebných úpravách obdobných budov pozemných stavieb podobnej technickej
zložitosti ako je predmet zákazky napr. verejné budovy, školy, škôlky, domovy
dôchodcov, nemocnice, obytné budovy, administratívne budovy, budovy pre obchody
a služby a pod.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť doklady:
ad1. Originál alebo overenú kópiu oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác
v predmete činnosti (výpis z obchodného registra, resp. živnostenského registra alebo
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov vrátane dokladu o pridelení IČO, ak
bolo pridelené). Nepostačuje vytlačená kópia z webovej stránky. Ak je uchádzať
platne zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné
obstarávanie doklad predkladať nemusí.
ad2. Zoznam stavebných prác obdobného charakteru ako je predmet zákazky
uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov odo dňa zverejnenia Výzvy tak, aby
minimálne jedna z nich bola v hodnote 80 000,- € bez DPH.
V zozname bude uvedené obchodné meno alebo názov, sídlo a identifikačné číslo
odberateľa, názov zákazky a ak z názvu nie je zrejmý predmet aj stručná identifikácia
(opis) predmetu, cena bez DPH, lehota uskutočnenia stavebných prác (začatie
a ukončenie - min. mesiac a rok), meno kontaktnej osoby odberateľa pre overenie
informácií s jej telefonickým kontaktom a e-mailovou adresou. Zoznam bude
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

3

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, ak je zverejnená; ak referencie zverejnená nie je, postupuje sa podľa
nasledujúceho bodu,
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.
11. Kritérium na hodnotenie ponúk: Cena (najnižšia cena)
Cena sa bude hodnotiť s DPH, ak je uchádzač platcom DPH. Ak uchádzač platcom DPH
nie je, potom sa hodnotí cena celkom, teda bez DPH.
Spôsob hodnotenia kritéria je nasledovný: Úspešným uchádzačom bude ten, kto splní
všetky podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a zároveň bude mať prijateľnú
celkovú cenu za celý predmet zákazky. Poradie uchádzačov sa určí zostupným spôsobom.
12. Prijatie ponuky:
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy, ktorá musí byť v súlade
s Výzvou a s jeho ponukou. Ak návrh zmluvy úspešného uchádzača nebude v súlade
s Výzvou alebo jeho ponukou alebo bude mať neprijateľné podmienky, verejný
obstarávateľ vyzve uchádzača na odstránenie nedostatkov. Ak úspešný uchádzač
neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude to považované za odstúpenie od jeho
ponuky. V takom prípade bude vyzvaný na predloženie návrhu zmluvy ďalší uchádzač
s ďalšou najlepšou ponukou obdobným postupom.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nie je platne zapísaný
v registri partnerov verejného sektora (t.j. k termínu podpisu zmluvy) podľa zákona
č. 315/2016 Z. z v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť má, alebo ktorého
známi subdodávatelia alebo ďalšie známe osoby, ktoré sa majú podieľať na dodaní
plnenia a ktoré majú povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora a nie sú
tam zapísané.
13. Záujemca môže požiadať o obhliadku miesta realizácie stavby. Výdavky spojené
s prehliadkou idú na ťarchu záujemcu.
O obhliadku je možné požiadať do 29.03.2019 do 14:00 hod.
Kontaktná osoba verejného obstarávateľa: Alena Viňanská
Tel. č.: 045/ 547 95 90
E-mail: cpppapzv.ekonom@gmail.com

Zvolen, dňa 20.03.2019
Prílohy:
návrh Zmluvy o dielo
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia
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