MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.: RMM/
/2015
Vybavuje : Ing. Marek Kovačovic, PhD.
033/7765462

v Piešťanoch dňa
27. 08. 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 predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
na uskutočnenie stavebných prác: „Výstavba šatní pre hráčov Mestského kolkárskeho
klubu Piešťany“.
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
zodpovedná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Peter Bittara, tel. č.: 033/7765416
e-mail: peter.bittara@piestany.sk
2. Stručný opis predmetu zákazky:
2.1. Predmetom zákazky je zhotovenie 2 ks sprchovacích kútov a vykonanie prislúchajúcich
stavebných prác k predmetnej zákazke.
2.2. Podrobný rozsah predmetu zákazky je uvedený v časti 4. tejto výzvy.
2.3. Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník:
45113000-2 Práce na stavenisku
Doplňujúce predmety
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45431000-7 Dláždenie a obkladanie
Doplnkový slovník:
IA27-7 Obnova
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
3.1. ul. Štúrová č.22/A , 921 01 Piešťany - objekt Kolkárne Piešťany
4. Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
4.1. Predmetom zákazky je zhotovenie 2 ks sprchovacích kútov a vykonanie prislúchajúcich
stavebných prác k predmetnej zákazke pozostávajúcich z nasledovných stavebných
prác :
- murárske práce
- búranie priečok
- izolatérske práce
- osadenie zárubní dverí
- oprava kanalizácie a vodovodného potrubia
- montáž sprchovacích kútov
- sadrokartónové konštrukcie
- dlaždiace a obkladačské práce
- maliarske práce
Kompletný rozpis prác je definovaný v položkovom výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu
č. 1 k tejto výzve
4.2. Odvoz sute na skládku a poplatok za skládku (najbližšia skládka Rakovice cca 13 km).
4.3. UPOZORNENIE:
Pre predmet zákazky je odporúčaná obhliadka objektu v celom rozsahu pre zosúladenie
prác s neoceneným výkazom výmer, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak
niektorý z použitých parametrov identifikuje konkrétny typ výrobku, alebo výrobok
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok bude spĺňať
úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú požadované na zabezpečenie
účelu predmetu zákazky pri zachovaní rovnakých alebo vyšších technických
parametrov. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
V prípade predloženia ekvivalentných výrobkov, uchádzač upozorní na to vo svojej
ponuke, ekvivalenty uvedie v ocenenom výkaze výmer a súčasne predloží katalógové
listy, opisy, fotografie, vyhlásenia o zhode a doplňujúce podklady k nim, resp.
certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo preukazovanie zhody stavebných
výrobkov s technickými špecifikáciámi pre ekvivalentné výrobky.
4.4. Stavebné práce menovite neuvedené, ale s daným popisom priamo súvisiace a
vyplývajúce z predmetu zákazky a pre jej ukončenie nevyhnutné, musia byť zahrnuté v
základných položkách ponuky uchádzača. Je neprípustné predpokladať, že popis
položiek neobsahujúci všetky podrobnosti pripúšťa previesť práce nižšej technickej
resp. kvalitatívnej úrovne ako je pre daný účel obvyklé.
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5. 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.
6. Spôsob tvorby ceny:
6.1. 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.
6.2. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke
celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie vo svojej ponuke.
6.3. Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie
túto skutočnosť v ponuke.
6.4. V prípade uchádzača z Českej republiky alebo z iného členského štátu Európskej únie,
ktorý by uviedol cenu bez DPH s poznámkou, že na Slovensku nie je platcom DPH, táto
cena by v konečnom dôsledku bola zvýšená o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v
zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty vysporiadať v daňovom priznaní za príslušný
kalendárny štvrťrok. Na základe uvedeného aj uchádzač z Českej republiky alebo z
iného členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platcom DPH,
musí celkovú cenu v ponuke uviesť v zmysle bodu 6.1.
6.5. Do ceny verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť i náklady na zariadenie staveniska,
dopravu a skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu,
všetkých stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na
stavenisko, tiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, všetky priame i nepriame
náklady súvisiace s predmetom zákazky v zmysle bodu 4. tejto výzvy, odvoz a poplatok
za riadenú skládku stavebnej sute. Verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny
náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie
a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
do 30 dní odo dňa odovzdania staveniska
8. Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
a/
dňa 16. 09. 2015 do 12.00 hod.
b/
c/
d/

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne na tej istej
adrese s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Výstavba šatní pre hráčov Mestského kolkárskeho klubu Piešťany“.
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača po ukončení e-aukcie.

9. Podmienky financovania predmetu zákazky:
9.1. Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie Ministerstva financií Slovenskej
republiky a z finančných prostriedkov rozpočtu Mesta Piešťany.
9.2. Za riadne vykonané dielo bude mať povinnosť uchádzač/zhotoviteľ vystaviť faktúru a
túto doručiť verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, po prevzatí diela zástupcom
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verejného obstarávateľa/objednávateľa, formou písomného protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela.
9.3. Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi.
9.4. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
9.5. Predpokladaná hodnota zákazky:
12 000,00 € bez DPH
10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
10.1. 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.
10.2. 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 poskytne:
Ing. Igor Kováč tel. č. 033/7765463, e-mail: igor.kovac@piestany.sk a
Ing. Marek Kovačovic,PhD. tel. č. 033/7765462, v pracovných dňoch od 8.00 hod. do
14.30 hod.
11. Obsah ponuky:
11.1. 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 – položkový rozpočet výkaz výmer s vyjadrením jednotkovej ceny za
požadované práce, celkovej ceny a výšky DPH. (príloha č. 1 k tejto výzve).
11.2. Doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce alebo platné potvrdenie Úradu pre
verejné obstarávanie, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce
sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo
poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad pre verejné
obstarávanie vydal Výpis zo zoznamu podnikateľov s uvedením registračného čísla,
dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
11.3. podľa § 28 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
(2010, 2011, 2012, 2013 a 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 alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo 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. Splnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b), ak odberateľom bol
verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ, je do piatich rokov odo dňa nasledujúceho po
dni zriadenia evidencie referencií podľa § 9a zákona o verejnom obstarávaní
a zverejnenia vzoru referencie podľa § 9a ods. 6 možné aj potvrdeným dôkazom
o plnení, ak ide o zákazky, ktoré boli realizované postupom podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. júna 2013.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
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-

k § 28 ods. 1 písm. b) v predloženom zozname musí byť minimálne päť zákaziek
rovnakého alebo obdobného charakteru, ktoré uchádzač v rokoch 2010, 2011,
2012, 2013 a 2014 realizoval. V prípade, že uchádzač nerealizoval zákazky
obdobného typu ako je predmet zákazky, verejný obstarávateľ to
bude
klasifikovať ako nesplnenie podmienky účasti podľa § 28 ods. 1 písm. b) o
verejnom obstarávaní a na základe uvedeného bude uchádzač vylúčený.

12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
(vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka dodá vrátane DPH)
Na vyhodnotenie ponúk sa použije elektronická aukcia.
12.2. Komisia pred začatím elektronickej aukcie vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a náležitosti ponuky, podľa
kritérií na vyhodnotenie ponúk a relatívnej váhy priradenej jednotlivým kritériám.
12.3. Ponuky uchádzačov, ktoré neboli vylúčené, budú postúpené do elektronickej aukcie.
Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami súčasne všetkých
uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na účasť v procese
elektronickej aukcie, v ktorej v rámci opakujúceho sa procesu môžu uchádzači
upravovať hodnoty vo svojich ponukách smerom k získaniu ich najlepšej hodnoty, a na
predloženie nových cien alebo hodnôt. Prihlasovacie údaje a heslá do aukčnej siene sú
každému uchádzačovi zaslané elektronickými prostriedkami vo Výzve na účasť
v elektronickej aukcii. Výzva na účasť v elektronickej aukcii obsahuje všetky
informácie podľa § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní ako sú všetky príslušné
informácie týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému
zariadeniu, informácie o dátume a čase začatia elektronickej aukcie, informácie
o spôsobe ukončenia elektronickej aukcie, identifikáciu verejného obstarávateľa,
základné údaje o predmete zákazky, minimálne technické požiadavky na softvér
uchádzačov, informácie o kritériách na vyhodnotenie ponúk, vzorec na určenie
automatizovaného prehodnotenia poradia na základe predložených nových cien alebo
nových hodnôt a relatívnu váhu jednotlivých kritérií určených na výber ekonomicky
najvýhodnejšej ponuky uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
súťažných podkladoch. Elektronický kľúč k danej elektronickej aukcii je každému
uchádzačovi zaslaný elektronickými prostriedkami samostatne.
12.4. Elektronická aukcia bude prebiehať v rámci certifikovaného systému na uskutočňovanie
elektronických aukcií eBIT 4.0.0.0 a uskutoční sa prostredníctvom elektronických
zariadení na internetovej adrese www.eaukcie.ebit.sk, na ktorej bude každému
uchádzačovi sprístupnený vstup do aukčnej siene. Minimálne technické požiadavky pre
účasť v elektronickej aukcii sú internetový prehliadač s podporou SSL certifikátu
a spustená podpora Javascriptu.
12.5. Elektronická aukcia je jednokolová, dátum, čas začiatku a konca elektronickej aukcie
bude uvedený vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Elektronickú aukciu nemožno
začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy na účasť v elektronickej
aukcii uchádzačom.
12.6. Predmet elektronickej aukcie je rovnaký ako predmet zákazky uvedený v tejto Výzve na
predkladanie ponúk.
12.7. Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich
vstupných hodnôt, ktoré do aukčnej siene zadal verejný obstarávateľ prostredníctvom
administrátora, a ktoré musia byt zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami.
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Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do
začiatku súťažného kola ju nemôže meniť.
12.8. Po otvorení a zahájení elektronickej aukcie každý uchádzač sleduje na monitore svojho
počítača svoje návrhy na plnenie kritérií, najlepšie zadané kritérium prvým v poradí
a informácie, ktoré mu umožňujú zistiť v každom okamihu jeho relatívne umiestnenie.
Každý uchádzač môže svoje ponuky upravovať len tak, ako je zadané kritérium
poslednej ním ponúknutej ponuky pre kritérium.
12.9. Každý uchádzač v elektronickej aukcii môže na získanie najvýhodnejšej ponuky počas
súťažného kola opakovane meniť hodnoty zo svojej ponuky, pričom vo Výzve na účasť
v elektronickej aukcii bude stanovený min. a max. krok zmeny tejto hodnoty.
12.10. Zmena (zníženie) hodnoty nesmie byť na úkor kvality, tzn. že uchádzačom ponúknutá
nová hodnota musí byť hodnotou za predmet zákazky špecifikovaný v ponuke
uchádzača predloženej v lehote na predkladanie ponúk.
12.11. Dve minúty pred koncom konania elektronickej aukcie s každou zmenenou hlavnou
hodnotou dochádza k posunutiu konca elektronickej aukcie o 120 sekúnd.
12.12. Pri zadaní dvoch a viacerých rovnakých najnižších hodnôt sa víťazom elektronickej
aukcie stane ten uchádzač, ktorý zadá svoju hodnotu ako prvý v poradí.
12.13. Riešenia nepredvídateľných situácií počas e-aukcie:
V prípade akejkoľvek nepredvídateľnej situácie (napr. výpadok elektrickej energie,
konektivity k internetu, alebo inej objektívnej príčiny zabraňujúcej v ďalšom
pokračovaní uchádzača v e-aukcii) uchádzač kontaktuje administrátora, ktorý
rozhodne o ďalšom postupe a tento oznámi všetkým uchádzačom.
12.14. Po skončení elektronickej aukcie, úspešný uchádzač predloží verejnému
obstarávateľovi prepracovaný položkový rozpočet podpísaný štatutárnym orgánom
uchádzača v zmysle predloženej ponuky z elektronickej aukcie, ktorý bude súčasťou
zmluvy. Po skončení elektronickej aukcie verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na
základe výsledku elektronickej aukcie.
12.15. 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 vyhodnoteného na druhom mieste
počas lehoty viazanosti, bude zmluva o dielo uzavretá s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil v hodnotení na treťom mieste. Nevybratie uchádzača za zhotoviteľa
nevytvára nárok na uplatnenie náhrady škody.
13.

Ostatné informácie

13.1. Verejný obstarávateľ požaduje záručnú dobu 24 mesiacov na vykonané práce. Dielo
bude počas záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
13.2. Záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela verejným
obstarávateľom/objednávateľom.
13.3. Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
13.3.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
13.3.2 nedostal ani jednu ponuku,
13.3.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
13.3.4 ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
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13.4. Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
13.5. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods.
9 zákona o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietky
13.6. Lehota viazanosti ponúk:

30.11. 2015

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

Prílohy:
1. Neocenený výkaz výmer ( súbor .xls )
2. Formulár - Plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
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