MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. RMM /
/2015-Kv
Vybavuje : Ing. Marek Kovačovic, PhD.
033 / 77 65 462

v Piešťanoch dňa:
01.07.2015

Vec:
Zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona číslo 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní ).

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác: „Rekonštrukcia WC
v objekte ZŠ Vajanského – 1.NP v Piešťanoch “ pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9
zákona
o verejnom obstarávaní. Ponuky sa budú vyhodnocovať prostredníctvom
elektronickej aukcie.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
zastúpené : Milošom Tamajkom, M.B.A., primátorom mesta
IČO: 612 031
sídlo: Nám. SNP č. 3, 921 45 Piešťany
tel. č: 0337765462
a fax: 0337765444
e-mail: marek.kovacovic@piestany.sk
2. Stručný opis predmetu zákazky:
2.1

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia dvoch sociálnych zariadení
(1 x chlapci + 1 x dievčatá) v objekte ZŠ Vajanského. Každé sociálne zariadenie má
pôdorysnú plochu o výmere približne 25 m2. Rekonštrukcia každého zariadenia
pozostáva z:
-

výmena obkladu stien ( odstránenie pôvodného obkladu + pokládka novej dlažby
a obkladu – farba podľa požiadavky riaditeľa )

-

kompletná výmena rozvodov vody vedenej v stenách s napojením na zariaď.
predmety a jestvujúci ohrievač vody

-

Výmena umývadiel, pisoárov a WC mís so všetkými doplnkami a dopojením

-

Kanalizačné dopojenie pisoárov vedené v podlahe ( WC chlapci )

-

Výmena dverných krídel

-

Maľovanie celého priestoru

-

Výmena, vypínačov a stropných svietidiel (bez výmeny elektrických rozvodov)
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2.2

Spoločný slovník obstarávania:
-

Hlavný predmet:

-

Hlavný slovník:

45431000-7

Dláždenie a obkladanie

3. Miesto dodania predmetu zákazky:
v meste Piešťany, lokalita ZŠ Mojmírova ulica,
4. Rozsah predmetu zákazky:
4.1

Podrobný popis stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, je podrobne
definovaný vo výkresovej časti a neocenenom výkaze výmer, ktorú spracoval Ing.
Marek Kovačovic, PhD. v júli 2015. Uvedená výkresová časť a výkaz výmer je
súčasťou tejto výzvy a poskytuje sa v elektronickej forme.

5. Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH):

11.000,00 €

6. Možnosť predloženia cenovej ponuky na predmet zákazky:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ
neumožňuje predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie,
variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
7. Spôsob tvorby ceny:
7.1

Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu predmetu zákazky dohodou zmluvných
strán podľa zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
vykonáva a cena bude špecifikovaná ako záväzná a maximálna.

7.2

Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa
požadovaných položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR
bez DPH, % sadzba DPH, výška DPH v EUR a navrhovanej zmluvnej ceny v EUR
vrátane DPH.

7.3

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.

7.4

Do ceny je nutné premietnuť maximálne preukázateľné, ekonomicky oprávnené
náklady na predmet zákazky a primeraný zisk.

7.5

Cena bude spracovaná uchádzačom na základe predloženej výkresovej časti, v ktorej
budú zohľadnené všetky položky v zmysle uvedenej výkresovej časti. Verejný
obstarávateľ požaduje oceniť všetky položky v poskytnutom neocenenom výkaze
výmer.
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7.6

Do ceny požaduje verejný obstarávateľ zahrnúť i náklady na zariadenie staveniska, na
dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu,
všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko, všetky priame náklady súvisiace so stavbou, odvoz a poplatok za skládku
stavebnej sute, taktiež budú v cene zahrnuté všetky realizované práce, náklady
spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri realizácii diela a
odovzdanie kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a
prevádzkovanie predmetu zákazky, v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.

8. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
do 30 dní odo dňa protokolárneho prevzatia staveniska
9. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a) dňa 16.07.2015 o 12.00 hod.
b) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
c) cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača
d) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese do podateľne s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom
zákazky: „Rekonštrukcia WC v objekte ZŠ Vajanského – 1.NP v Piešťanoch“
10. Podmienky financovania predmetu zákazky:
10.1 Predmet zákazky sa bude financovať z finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu
na základe uznesenia vlády č. 134/2013 a č. 184/2013 a z finančných prostriedkov
rozpočtu Mesta Piešťany pre rok 2015 vyčlenených na predmetnú zákazku.
10.2 Za riadne vykonané dielo bude mať povinnosť uchádzač/zhotoviteľ vystaviť faktúru a
túto doručiť verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, po prevzatí diela zástupcom
verejného obstarávateľa/objednávateľa vo veciach technických, formou písomného
protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
10.3 Lehota splatnosti faktúry bude
obstarávateľovi/objednávateľovi.

14

dní

od

jej

doručenia

verejnému

10.4 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
11. Obhliadka miesta dodania zákazky:
11.1 Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom obhliadku miesta dodania zákazky, aby
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu.
11.2 V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta dodania požadovaného predmetu
zákazky, si záujemca môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou
zodpovednou za vykonanie obhliadky prípadne bližšie informácie o zákazke
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poskytne: Ing. Igor Kováč tel. č. 033/7765463, e-mail: igor.kovac@piestany.sk a Ing.
Marek Kovačovic, PhD. tel. č. 033/7765462. email: marek.kovacovic@piestany.sk v
pracovných dňoch od 8.00 hod. do 14.30 hod.
12. Obsah ponuky:
12.1 Titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých
požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy uchádzača
s kontaktným miestom – telefón, fax, e-mail, vrátane vyplneného Formulára – plnenie
kritéria na hodnotenie ponúk (príloha č. 1 k tejto výzve).
12.2 Zoznam stavebných prác rovnakého alebo podobného predmetu zákazky
uskutočnených za predchádzajúce dva roky (2013, 2014) doplneným potvrdeniami
o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok,
ak odberateľom:
1) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je
referencia
2) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dôkaz o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii,
vyhlásením uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
V predloženom zozname musí byť minimálne 5 zákaziek, ktoré uchádzač
realizoval. V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky obdobného charakteru
ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to bude klasifikovať ako
nesplnenie podmienky účasti a na základe uvedeného bude uchádzač vylúčený. K
zoznamu priloží záujemca min. 3 referenčné listy, originál alebo úradne overenú
kópiu, s uvedením názvu obchodného mena objednávateľa, adresy jeho sídla,
názvu a obchodného mena zhotoviteľa, názvu predmetu zmluvy, stručného opisu
predmetu zmluvy, celkovej zmluvnej ceny prepočítanej na EUR bez DPH, v
termínoch začatia a ukončenia prác, miesta realizácie prác, vyjadrenie
objednávateľa, že práce boli uskutočnené v súlade so zmluvou a v požadovanej
kvalite, kontaktnej osoby objednávateľa, meno, priezvisko, tel. č., u ktorej si
verejný obstarávateľ môže overiť uvedené údaje.
12.3 Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo platné potvrdenie Úradu
verejného obstarávania, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
12.4 Kalkulácia ponúknutej ceny/ položkový rozpočet podľa poskytnutého neoceneného
výkazu výmer/v zmysle predmetu zákazky spracovaná v súlade bodom 6.
13. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
13.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
-

najnižšia cena ( vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka na
uskutočnenie stavebných prác dodá vrátane DPH, t. j. súčet všetkých položiek)
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13.2 Komisia pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a podľa kritérií na
vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
13.3 Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, budú súčasne vyzvaní
elektronickými prostriedkami na predloženie nových cien, upravených smerom nadol
za účelom zostavenia ponúk automatizovaným vyhodnotením. Výzva na účasť
v elektronickej aukcii bude obsahovať príslušné ustanovenia § 43 ods. 7 zákona
o verejnom obstarávaní najmä
všetky príslušné informácie týkajúce sa
individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas
začatia elektronickej aukcie a spôsob skončenia elektronickej aukcie ( termíny
zadávacieho kola e-aukcie a termíny súťažného kola ). Ďalšie informácie budú
uverejnené v pozvánke a v pravidlách on-line elektronických výberových konaní.
13.4 Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude uchádzačom zaslaná e-mailom na
adresu, ktorú uvedú vo svojej ponuke.
13.5 Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si
uchádzači zobrazia cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky
bude uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní eaukčná sieň – predmetom on-line výberového konania budú nasledovné položky:
kód položky

názov položky

merná jednotka

množstvo

UPOZORNENIE – ceny za 1 mernú jednotku
zadávajte v EUR vrátane DPH
001

WC dievčatá

komplet

1,00

002

WC chlapci

komplet

1,00

13.6 Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny,
kde víťazom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu.
13.7 V prípade odstúpenia uchádzača vyhodnoteného na prvom mieste počas lehoty
viazanosti ponúk, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v
hodnotení na druhom mieste. V prípade odstúpenia uchádzača, ktorý sa umiestnil na
druhom mieste, bude zmluva uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení
na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa tovaru nevytvára nárok na
uplatnenie náhrady škody.
13.8 Po ukončení elektronickej aukcie, najúspešnejší uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi vytlačený, potvrdený a uchádzačom podpísaný protokol o účasti vo
výberovom konaní, ktorý bude súčasťou zmluvy.
14. Ostatné informácie:
14.1 Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho
prevzatia diela objednávateľom. Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na
zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
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14.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky,
elektronickú aukciu zrušiť v jej priebehu alebo aj po jej ukončení, pripadne vyhlásiť
ďalšie kolo. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom
akékoľvek zmeny.
14.3 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9
ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky.
14.4 Lehota viazanosti ponúk:

01.10.2015

____________________
Miloš Tamajka, M.B.A.
primátor mesta Piešťany

Prílohy:
1. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
2. Výkresová časť a výkaz výmer „Rekonštrukcia WC v objekte ZŠ Vajanského – 1.NP
v Piešťanoch“ v elektronickej forme
3. Neocenený výkaz výmer

Tel.: 033/ 77 65 111

Fax: 033/ 77 65 444

