MESTO PIEŠŤANY
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j.: 5116/2019/ITaMS
26755/2019
Vybavuje/tel.: Ingrid Ličková 033/7765356

v Piešťanoch
dňa 17. 07. 2019

Zverejnené na www stránke verejného obstarávateľa:
https://www.piestany.sk/transparentne/verejne-obstaravanie/zakazka-s-nizkou-hodnotou/

Vec:
Výzva na predkladanie ponúk – zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru a súvisiace
práce: „Oprava a modernizácia hokejových šatní v hokejovej Aréne mesta Piešťany“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Mesto Piešťany
zastúpené : Mgr. Petrom Jančovičom, PhD., primátorom mesta
IČO: 00612031
DIČ: 2020537893
sídlo: Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
osoba zabezpečujúca proces verejného obstarávania: Ingrid Ličková
kontaktné údaje: tel. č.: 033/7765356
e-mail: ingrid.lickova@piestany.sk

2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je oprava a modernizácia hokejových šatní v hokejovej Aréne
mesta Piešťany v zmysle špecifikácie (neoceneného položkového rozpočtu).

2.1

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 39151000-5 Rozličný nábytok
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
39531310-9 Kobercové dlážkové krytiny
45431200-9 Obkladanie stien

3.

Miesto dodania zákazky:
stavba zo súp. č. 3115 na parcele číslo 10141 v k. ú. Piešťany – Zimný štadión vo
vlastníctve Mesta Piešťany, Hlboká 92, 921 01 Piešťany

4.
4.1

Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
Inštalácia vnútorných hokejových boxov a lavíc s konštrukciami - celkový počet kusov
16 vrátane dodávky a inštalácie hokejového nábytku - boxov a lavíc v celkovom počte
16 kusov
Box konštruovaný zo železného profilu 40x40 z ktorého je vyrobená konštrukcia lavice
v dĺžke 1,5 m. Povrchová úprava práškovou technológiou modrej farby. Na danú lavicu
sa pripevní sedadlo a operadlo z drevo-triesky DTD laminovanej v hrúbke 38 mm s
príslušnou hranou ABS v hrúbke 2 mm. Farba drevo-triesky, odtieň buk/dub. Súčasťou
operadla je aj odkladací priestor na fľaše z drevo-triesky DTD laminovanej v hrúbke 18
mm s hranou ABS 2 mm. Nad lavicou sa pripevnia odkladacie boxy pre hráčov, ktoré
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budú vyrobené z drevo-triesky DTD laminovanej v hrúbke 18mm s príslušnou hranou
ABS v hrúbke 2 mm. Farba drevo-triesky dub/buk.
4.2

Koberec vrátane lepenia na podlahu v celkovej rozlohe 51 m2

4.3

Obkladanie bočných stien - dodávka a osadenie dlažby 25x33 cm v celkovej rozlohe
oboch kabín 126 m2; v dodávke materiálu je zahrnutá dodávka obkladu, penetračného
náteru, lepidla, rohových líšt a škárovacej hmoty.

4.4

Definovanie tovaru a súvisiacich prác je zahrnuté do jednotlivých položiek v
neocenenom výkaze. Neocenený výkaz je súčasťou tejto výzvy ako príloha č. 3 a
poskytuje sa v elektronickej forme. Verejný obstarávateľ požaduje oceniť všetky
položky v neocenenom výkaze.

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.
6.1

Spôsob tvorby ceny:
Cena bude uchádzačom spracovaná na základe poskytnutého neoceneného výkazu.
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenu predmetu zákazky podľa požadovaných
položiek s vyjadrením navrhovanej zmluvnej ceny celkom v EUR bez DPH, 20 %
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 je uchádzač registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a
nie je registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, 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 náklady na výrobu, dodávku, montáž a
dopravu jednotlivých prvkov hokejového nábytku, náklady na dodávku a lepenie
koberca, náklady na obkladanie bočných stien oboch kabín, náklady na dopravu a
skladovanie strojov, zariadení alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých
stavebných hmôt a dielcov, materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu, všetky
priame i nepriame náklady súvisiace s predmetom zmluvy v zmysle článku III. ods. 3.3
tejto zmluvy, odvoz a poplatok za skládku, náklady na zabezpečenie súladu s
požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie odpadov, náklady spojené so
zameraním a vypracovaním výrobnej/dielenskej dokumentácie a náklady súvisiace s
odovzdaním kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a
prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.

7.
7.1

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Termín začatia realizácie diela:
dňom nadobudnutia účinnosti zmluvy

7.2

Termín dokončenia dodávky a montáže na miesto realizácie diela:
do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy
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8.
8.1

Lehota na predkladanie ponúk:
dňa 31. 07. 2019 do 15:00 h

8.2

doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej
adrese s označením: „Súťaž – zákazka – neotvárať!“ s heslom zákazky:
„Oprava a modernizácia hokejových šatní v hokejovej Aréne mesta Piešťany“

8.3

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8.4

Termín otvárania ponúk: 01.08.2019 o 10:00 h

9.
9.1

Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
a z dotácie z programu poskytovateľa „Podpora rozvoja športu na rok 2019“ na základe
Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 uzavretou medzi
verejným obstarávateľom/objednávateľom a poskytovateľom, ktorým je Úrad vlády
Slovenskej republiky.

9.2

Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, ktorú zhotoviteľ/úspešný uchádzač vystaví a
odošle objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi, po riadnom vykonaní a
protokolárnom
odovzdaní
predmetu
zákazky
objednávateľovi/verejnému
obstarávateľovi
zápisom
o
odovzdaní
a
prevzatí
diela
na
základe
zhotoviteľom/úspešným
uchádzačom
predloženého
a
zástupcom
objednávateľa/verejného obstarávateľa vo veciach technických odsúhlaseného súpisu
skutočne vykonaných prác a dodávok bez vád a nedorobkov.

9.3

Splatnosť faktúry bude do 21 dní odo dňa jej preukázateľného doručenia verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi.

9.4

Faktúra bude vyhotovená
v 3 rovnopisoch.

9.5

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

9.6

Predpokladaná hodnota zákazky:
13.380 EUR bez DPH

a doručená verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi

10. Obhliadka miesta dodania zákazky:
10.1 Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia vykonali obhliadku miesta dodania
zákazky a tým získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a
spracovanie ponuky, najmä informácie o miestnych podmienkach, prístupe na miesto
dodania zákazky, rozsahu a charakteru súvisiacich prác a pod. Výdavky spojené s
obhliadkou miesta dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu.
10.2 Termín obhliadky je nutné dohodnúť s kontaktnou osobou:
Jaroslav Lušňák, tel. č. +421 911 946 001, e-mail: shk37@shk37.sk
11. Obsah ponuky:
11.1 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
11.2 Vyplnený Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk (v zmysle prílohy č. 2 tejto
výzvy) potvrdený a podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
11.3 Doklad o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
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
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obchodného registra; výpis zo živnostenského registra, resp. iný doklad o oprávnení
poskytovať službu, 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.
11.4 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.
11.5 Kalkulácia ponúknutej ceny ( rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer, ktorý je
súčasťou tejto výzvy ako príloha č. 3 ), v zmysle predmetu zákazky, spracovaná v
súlade s bodom 4. tejto výzvy, s vyjadrením jednotkovej ceny, celkovej ceny a výšky
DPH.
11.6 Návrh zmluvy o dielo, v zmysle prílohy č. 4 tejto výzvy, 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.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
Maximálny počet bodov sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou
celkovou cenou za predmet zákazky vyjadrenou v EUR vrátane DPH. Pri ďalších
návrhoch na plnenie, uvedených v ďalších ponukách uchádzačov, sa počet
prideľovaných bodov určí nepriamou úmerou. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu
navrhovanú cenu za predmet zákazky ostatných ponúk sa vypočíta ako podiel najnižšej
navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky vyjadrenou v EUR vrátane DPH a
navrhovanej celkovej ceny za predmet zákazky príslušnej vyhodnocovanej ponuky
vyjadrenou v EUR vrátane DPH, prenásobený maximálnym počtom bodov (100), ktoré
sa prideľujú pre toto kritérium.
cenamin -

(cenamin / cenanavrh) * (bodymax)
najnižšia navrhovaná celková cena za predmet zákazky vyjadrená
v EUR vrátane DPH

cenanavrh -

navrhovaná celková cena za predmet zákazky
vyhodnocovanej ponuky vyjadrená v EUR vrátane DPH

bodymax -

maximálny počet bodov, prideľovaný pre kritérium “cena“ t. j. max. 100
bodov.

príslušnej

12.2 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 uzavretá s uchádzačom, ktorý sa umiestnil na
treťom mieste. Nevybratie uchádzača za dodávateľa nevytvára nárok na uplatnenie
náhrady škody.
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12.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť
potrebnú na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy na uzavretie zmluvy.
12.4 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo odmietne poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa bodu 12.3 tejto
výzvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí.
12.5 Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu,
neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na jej uzavretie tak,
aby mohla byť uzavretá do 10 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie
písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako tretí v poradí.
13. Ostatné informácie
13.1 Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, ak:
13.1.1 ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní,
13.1.2 nedostal ani jednu ponuku,
13.1.3 ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
13.1.4 sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
13.2 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak
13.2.1 cena úspešného uchádzača prevýši predpokladanú hodnotu zákazky,
13.2.2 cena úspešného uchádzača prekročí čiastku finančných prostriedkov vyčlenenú
verejným obstarávateľom na tento účel,
13.2.3 ak ponuku predložil jeden uchádzač.
13.3 Verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom akékoľvek zmeny.
13.4 Verejný obstarávateľ po ukončení vyhodnotenia ponúk písomne (prostredníctvom emailu) oznámi uchádzačom, ktorí predložili ponuku a ktorých ponuka sa
vyhodnocovala, výsledok vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že
neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
13.5 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky.
13.6 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.
13.7 Lehota viazanosti ponúk:

30. 10. 2019

S pozdravom
Mgr. Peter Jančovič, PhD., v.r.
primátor mesta Piešťany
Príloha:
1. Krycí list ponuky
2. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
3. Neocenený výkaz
4. Návrh zmluvy o dielo

