MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

číslo spisu: 6584/2021/OIaMM
evidenčné č. záznamu: 65196/2021
Výzva zverejnená na www stránke verejného obstarávateľa:
https://www.piestany.sk/transparentne/verejne-obstaravanie/zakazka-s-nizkou-hodnotou/
V Piešťanoch dňa 24.11.2021
Vec:
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: „Výroba
a montáž nábytku pre ZSS Domum”
Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., ako verejný
obstarávateľ v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru pod názvom: „Výroba
a montáž nábytku pre ZSS Domum“ 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“) Vás v rámci prieskumu trhu žiada o predloženie ponuky na uvedený
predmet zákazky.
1.

Verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Piešťany
Sídlo:
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
zastúpené:
Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta
IČO:
00 612 031
DIČ:
2020537893
Kontaktná osoba vo veciach technických: PhDr. Marcela Vrbová, PhD.
kontaktné údaje: tel. č.: 033/7727687
e-mail: marcela.vrbova@piestany.sk
Kontaktná osoba zabezpečujúca proces verejného obstarávania: Ing. Petra Širillová
kontaktné údaje: tel. č.: 033/7765356
e-mail: petra.sirillova@piestany.sk

2.

Predmet obstarávania:
Predmetom zákazky je výroba a montáž nábytku pre ZSS Domum – zariadení núdzového
bývania, Bodona 55 v zmysle špecifikácie uvedenej v bode 4. tejto výzvy.

2.1 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet / Hlavný slovník:
39100000-3
Nábytok
Doplňujúce predmety / Hlavný slovník
39112000-0
Stoličky
39121200-8
Stoly
39136000-4
Vešiaky na kabáty
39141000-2
Kuchynský nábytok a vybavenie
39141300-5
Skrine
39143110-0
Postele a lôžkoviny a špeciálne mäkké vybavenie
45421151-7
Montáž sektorových kuchýň
45421153-1
Montáž vstavaného nábytku
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3.

Informácia o spôsobe záväzku:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo (príloha č. 2).

4.

Stručný opis predmetu zákazky:

A. posteľ s matracom
Charakteristika:

Počet:
Farba:
Kritériá:
Parametre:
B. skriňa
Charakteristika:
Počet:
Farba:
Kritériá:
Rozmery:
Parametre:
C. vešiak na kabáty
Charakteristika:
Počet kusov:
Farba:
Rozmery:
Parametre:
D. stôl
Charakteristika:
Počet kusov:
Farba:
Rozmery:
E. stolička
Charakteristika:
Počet kusov:
Farba:
Rozmery:

drevená posteľ s bočným roštom a matracom
2000x880x450 mm posteľ
2000x800x180 mm matrac
30 ks
bardolíno – dub svetlý
hrúbka materiálu 36 mm
laminovaná drevotriesková doska
voľne stojaca, s bočným roštom a úložným priestorom
drevená skriňa s priestorom na vešanie a poličkami
16 ks
bardolíno – dub svetlý
hrúbka materiálu 18 mm
laminovaná drevotriesková doska
2100 x 1000 x 550 mm na vešanie
2100 x 500 x 1000 mm policový systém
voľne stojaca
nástenný drevený vešiak na kabáty
14 ks
bardolíno – dub svetlý
1300x700 mm
6 ks nerezových háčikov na vešanie
horná polica na ukladanie
drevený stôl
14 ks
bardolíno – dub svetlý
800x800 mm, výška stola 75 cm
guľaté nohy
stolička celodrevená s operadlom s povrchovou úpravou
prírodný lak
28 ks
bardolíno – dub svetlý
45x80x45 mm

F. kuchynská linka s drezom a montážou
Charakteristika:
kuchynská linka s montážou
Počet kusov:
15 ks
Farba:
bardolíno – dub svetlý

Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: „Výroba a montáž nábytku
pre ZSS Domum”
2

Počet skriniek:

Drez:
Hrúbka pracovnej dosky:
Materiál pracovnej dosky:

2 ks spodné – 1 x dvojdverová (1 x 1000 mm), 1 x
jednodverová (1x 500 mm),
2 ks horné - 1 x dvojdverová (1 x 1000 mm), 1 x
jednodverová (1x 500 mm)
nerezový, 15 ks
38 mm
doska potiahnutá HPL laminátom

4.1 Montáž nábytku sa bude realizovať v objekte ZSS Domum na troch podlažiach
(v šiestich garsónkach, vo dvoch dvojizbových bytoch a v šiestich jednoizbových bytoch).
4.2 Montáž nábytku sa bude realizovať po etapách, každé poschodie samostatne, po ukončení
stavebných prác realizovaných v rámci zákazky „Údržba ubytovacích buniek v ZSS Domum
Piešťany“, ktorá bude realizovaná v bezprostrednej blízkosti a súbežne s predmetom tejto
zákazky.
4.3 Pred zahájením výroby nábytku si zhotoviteľ/úspešný uchádzač overí skutočné rozmery
miestností v objekte ZSS Domum a tak určí potrebné rozmery pre výrobu jednotlivých častí
nábytku. Zhotoviteľ/úspešný uchádzač je povinný si vyhotoviť dielenskú dokumentáciu,
na základe ktorej bude realizovať výrobu nábytku.
4.4 Verejný obstarávateľ predpokladá, že si uchádzači predmetnej zákazky osobne prehliadli
miesto dodania predmetu zákazky a sú plne oboznámení s miestnymi podmienkami,
prístupom na miesto dodania, rozsahom a charakterom dodávok a prác, rizikami škôd,
s podmienkami, za ktorých budú musieť byť dodávky a práce realizované, s podmienkami
na trhu materiálov, potrebných zariadení i na trhu pracovných síl a všeobecnými
podmienkami pri realizovaní dodávok a prác.
5.

Miesto dodania tovaru:
Zariadenie sociálnych služieb Domum, Bodona 745/55, 921 01 Piešťany, parc.č. 1517/1
v k. ú. Piešťany.

6.

Druh zákazky:
Tovary

7.

Termín dodania tovaru:
Do 20.03.2022.
Upozornenie:
Verejný obstarávateľ vyžaduje počas montáže nábytku v zariadení sociálnych služieb
rešpektovanie protipandemických opatrení, aktuálnych nariadení ÚVZ SR a covid automatu
MPSVaR.
Nakoľko predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole zo strany poskytovateľa dotácie
z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky, zmluva o dielo bude uzatvorená
po doručení súhlasného stanoviska s uzavretím zmluvy a schválení kontroly zo strany
poskytovateľa dotácie, ktorým je Úrad vlády Slovenskej republiky.

8. Podmienky financovania predmetu zákazky:
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Úradu vlády Slovenskej
republiky a rozpočtu mesta Piešťany.
8.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.
8.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 39.553,06 EUR bez DPH.
9.

Lehota na predloženie ponuky: 13.12.2021 do 11:00 h

10. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
Poštovou zásielkou, kuriérom alebo osobne na adresu sídla verejného obstarávateľa podľa
bodu 1. tejto výzvy. V prípade doručenia poštovou zásielkou je potrebné ponuku predložiť
v písomnej podobe najneskôr do uplynutia lehoty stanovenej v bode 9. tejto výzvy. Ponuka
musí byť doručená v nepriehľadnej obálke a označená: Súťaž – Neotvárať! – „Výroba
a montáž nábytku pre ZSS Domum“.
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11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
- najnižšia cena
Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané stanovením poradia podľa ponúknutej ceny, kde
úspešným uchádzačom sa stáva uchádzač, ktorý ponúkol najnižšiu cenu. V prípade, ak
uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a pre vyhodnotenie platí jeho
ponúknutá celková cena za celý predmet zákazky. Hodnotenie ponúk uchádzačov je dané
pridelením poradového čísla predloženej ponuky podľa príslušnej celkovej ponukovej ceny
za celý predmet zákazky, uvedenej v ponuke. Na prvé miesto v poradí s poradovým číslom
1. bude umiestnená ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou celkovou cenou a na ďalších
miestach budú postupne umiestnené ponuky uchádzačov v poradí podľa ponukovej ceny a
to od ponuky s druhou nižšou ponukovou celkovou cenou za predmet zákazky až po ponuku
s najvyššou ponukovou celkovou cenou. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého
doručená ponuka sa umiestni na prvom mieste, bude mať pridelené poradové číslo 1. a ktorá
bude obsahovať z predložených ponúk najnižšiu celkovú cenu. Poradie ostatných
uchádzačov bude dané poradovým číslom prideleným podľa celkovej ceny zákazky.
Ak sa pri zákazke bude javiť ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovarom, bude
uchádzač písomne požiadaný o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu
podstatné. Vysvetlenie sa môže týkať najmä podrobností uvedených v § 53 ods. 2 písm. a)
až f) zákona o verejnom obstarávaní. Ak budú predložené najmenej tri ponuky
od uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky účasti, ktoré spĺňajú požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky, mimoriadne nízkou ponukou je vždy aj ponuka, ktorá
obsahuje cenu plnenia najmenej o
a) o 15% nižšiu, ako priemer cien plnenia podľa ostatných ponúk okrem ponuky s najnižšou
cenou a
b) 10% nižšiu, ako je cena plnenia podľa ponuky s duhou najnižšou cenou plnenia.
Uchádzač musí doručiť písomné vysvetlenie ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
odoslania žiadosti o vysvetlenie, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
12. Pokyny na zostavenie ponuky/obsah ponuky:
12.1 Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné údaje a doklady:
12.1.1 Krycí list ponuky (v zmysle prílohy č. 1 tejto výzvy), v ktorom bude uvedený menný zoznam
všetkých požadovaných dokladov vrátane uvedenia názvu zákazky a presnej adresy
uchádzača s kontaktným miestom – telefón, e-mail
Tento dokument musí byť podpísaný oprávnenou osobou/oprávnenými osobami konať
v mene uchádzača.
12.1.2 Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. Tento doklad uvedie uchádzač do Zoznamu
súborov v Krycom liste ponuky.
V zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej
záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), od 1. septembra 2018, ak je uchádzačom
hospodársky subjekt – právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom, miestom
podnikania v Slovenskej republike, nie je povinný predkladať výpis z obchodného registra;
výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať
službu alebo uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky, ak je
zapísaný v Registri právnických osôb.
Hospodársky subjekt (uchádzač) zapísaný v zozname hospodárskych subjektov podľa
zákona o verejnom obstarávaní a ktorému Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len
„Úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu, nie je
povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 zákona
o verejnom obstarávaní.
V takomto prípade poskytne verejnému obstarávateľovi informáciu o tom, že mu Úrad
vydal Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov/podnikateľov s uvedením
registračného čísla, dátumu vyhotovenia a platnosti Výpisu.
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12.1.3 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu. Tento doklad, potvrdený a podpísaný uchádzačom
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, uvedie do Zoznamu súborov v Krycom
liste ponuky.
12.1.4 Kalkuláciu ponúknutej ceny v zmysle predmetu zákazky, spracovanú v súlade s bodom 4.
tejto výzvy nasledovne:
- cena za 1 posteľ s matracom v EUR bez DPH a za 30 postelí s matracom v EUR
bez DPH,
- vyčíslenú DPH v EUR za 1 posteľ s matracom a za 30 postelí s matracom,
- cena za 1 posteľ s matracom v EUR vrátane DPH a za 30 postelí s matracom v EUR
vrátane DPH,
- cena za 1 skriňu v EUR bez DPH a za 16 skríň v EUR bez DPH,
- vyčíslenú DPH v EUR za 1 skriňu a za 16 skríň,
- cena za 1 skriňu v EUR vrátane DPH a za 16 skríň v EUR vrátane DPH,
- cena za 1 vešiak na kabáty v EUR bez DPH a za 14 vešiakov na kabáty v EUR bez DPH,
- vyčíslenú DPH v EUR za 1 vešiak na kabáty a za 14 vešiakov na kabáty,
- cena za 1 vešiak na kabáty v EUR vrátane DPH a za 14 vešiakov na kabáty v EUR
vrátane DPH,
- cena za 1 stôl v EUR bez DPH a za 14 stolov v EUR bez DPH,
- vyčíslenú DPH v EUR za 1 stôl a za 14 stolov,
- cena za 1 stôl v EUR vrátane DPH a za 14 stolov v EUR vrátane DPH,
- cena za 1 stoličku v EUR bez DPH a za 28 stoličiek v EUR bez DPH,
- vyčíslenú DPH v EUR za 1 stoličku a za 28 stoličiek,
- cena za 1 stoličku v EUR vrátane DPH a 28 stoličiek v EUR vrátane DPH,
- cena za 1 kuchynskú linku s dresom a montážou v EUR bez DPH a za 15 kuchynských
liniek s dresom a montážou v EUR bez DPH,
- vyčíslenú DPH v EUR za 1 kuchynskú linku s dresom a montážou a za 15 kuchynských
liniek s dresom a montážou,
- cena za 1 kuchynskú linku s dresom a montážou v EUR vrátane DPH a za 15
kuchynských liniek s dresom a montážou v EUR vrátane DPH.
Tento súbor uchádzač predloží podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať
za uchádzača. Tento súbor uvedie do Zoznamu súborov v Krycom liste ponuky.
V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke túto skutočnosť a cenu
uvedie celkom.
12.1.5 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky podľa prílohy č. 2 tejto výzvy - návrh
zmluvy o dielo s doplnením ceny a identifikačných údajov, podpísané uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musia byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny. Tento súbor uchádzač predloží podpísaný uchádzačom alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača. Tento súbor uvedie do Zoznamu súborov
v Krycom liste ponuky.
12.2 Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Lehota viazanosti ponúk/garancia ponúknutej ceny:
Ponuka musí platiť do: 31.03.2022
14. Ostatné informácie
14.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
14.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
14.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
14.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
14.1.4 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
14.2 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
14.3 Verejný obstarávateľ po ukončení vyhodnotenia ponúk písomne (prostredníctvom e-mailu)
oznámi uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuka sa vyhodnocovala, výsledok
vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
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ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky.
14.4 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky.
14.5 Všetky výdaje, spojené s prípravou ponuky, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Prípadný neúspech neoprávňuje
uchádzača uplatňovať voči verejnému obstarávateľovi náhradu nákladov, spojených
s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky. Uchádzač nemá nárok na náhradu
nákladov spojených s predložením ponuky v zadávaní tejto zákazky a to ani v prípade, ak
bola jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná.
S pozdravom

..........................................................
Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.
primátor mesta Piešťany
Prílohy:
1. Krycí list ponuky
2. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky - návrh zmluvy o dielo
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