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Vec:
Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie
stavebných prác: „Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci – rekonštrukcia okien a dverí“
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)
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa podľa §7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní:
Mesto Hlohovec
zastúpené: Ing. Miroslavom Kollárom, primátorom mesta
IČO: 00 312 509
DIČ: 2021279436
sídlo: M.R. Štefánika č. 1, 920 01 Hlohovec
tel. č: 033/7368101
a fax: 033/7423228
e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ingrid Ličková
e-mail: ingrid.lickova@hlohovec.sk

2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii rekonštrukcie okien a dverí v
budove Základnej školy sv. Jozefa v Hlohovci podľa spracovaných výkazov okien a
dverí (výkresová časť spracovaná spoločnosťou PLUS IN-COME, s.r.o. – Ing.
Miroslavom Kolenčíkom – stavebným inžinierom) a na základe položkového výkazu
výmer.

2.1

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
hlavný slovník: 45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
44221000-5 Okná, dvere a súvisiace prvky
45442100-8 Maliarske a natieračské práce
Doplnkový slovník:
IA13-5 Rekonštrukcia

3.

Miesto uskutočnenia stavebných prác:
Základná škola sv. Jozefa, Pribinova 35, 920 01 Hlohovec

Telefón: 033 / 736 81 11
Telefax: 033 / 742 32 28
Email: msu@hlohovec.sk

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK7556000000001003549001, BIC: KOMASK2X
IČO: 00312509
DIČ: 2021279436

4.
4.1

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.4

4.1.5

4.1.6

Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizácii rekonštrukcie okien a dverí v
budove Základnej školy sv. Jozefa na ulici Pribinova 35 v Hlohovci, ich výroba a
osadenie na miesto určenia v zmysle priloženého výpisu okien a dverí. Súčasťou
zákazky je aj vybúranie pôvodných okien a dverí, ich odvoz na riadenú skládku vrátane
poplatku za skládku. Verejný obstarávateľ požaduje do celkovej ceny zahrnúť aj
náklady na vyspravenie a vymaľovanie narušených ostení.
41 ks okien rozmerov š. 1450 mm a v. 2350 mm (vo výpise okien a dverí označené
ako položka č. 1 a č. 2) budú vyhotovené ako historické drevené okná, 6-krídlové,
otváravé, pevný stĺpik, historická šambrána bude deliť okná vodorovne, zasklenie
izolačné dvojsklo Vsg 3.3.2-16.-3.3.2, medzi sklo duplex + obojstranná drevená
mriežka nalepená na skle, farba lazúra – tmavý orech, drevina: smrek, kovanie:
sigenia titan, pánty – historické, kľučka – historická, česaný bronz;
3 ks okien rozmerov š. 980 mm a v. 2800 mm (vo výpise okien a dverí označené ako
položka č. 3) budú vyhotovené ako historické drevené okná, 1-krídlové otváravé,
s vrchným oknom FIX klenbové, pevný stĺpik, historická šambrána bude deliť okná
vodorovne, zasklenie izolačné dvojsklo Vsg 3.3.2-16.-3.3.2, medzi sklo duplex +
obojstranná drevená mriežka nalepená na skle, farba lazúra – tmavý orech, drevina:
smrek, kovanie: sigenia titan, pánty – historické, kľučka – historická, česaný bronz;
8 ks okien rozmerov š. 600 mm a v. 1200 mm (vo výpise okien a dverí označené ako
položka č. 4) budú vyhotovené ako historické drevené okná, 1-krídlové otváravosklopné, zasklenie izolačné dvojsklo Vsg 3.3.2-16.-3.3.2, medzi sklo duplex +
obojstranná drevená mriežka nalepená na skle, farba lazúra – tmavý orech, drevina:
smrek, kovanie: sigenia titan, pánty – historické, kľučka – historická, česaný bronz;
1 ks okna rozmerov š. 2700 mm a v. 3800 mm (vo výpise okien a dverí označené ako
položka č. 5) bude vyhotovené ako historické drevené okno, 2-krídlové, otváravé,
bezbariérové, pevný stĺpik, historická šambrána bude deliť zostavu vodorovne,
zasklenie izolačné dvojsklo Vsg 3.3.2-16.-3.3.2, medzi sklo duplex + obojstranná
drevená mriežka nalepená na skle, bočné a vrchné časti FIX, farba lazúra – tmavý
orech, drevina: smrek, kovanie: sigenia titan, pánty – historické, kľučka – historická,
česaný bronz;
1 ks dverí rozmerov š. 2700 mm a v. 3800 mm (vo výpise okien a dverí označené ako
položka č. 6) budú vyhotovené ako historické drevené dvere, 2-krídlové otváravé,
bezbariérové, pevný stĺpik, historická šabmrána bude deliť zostavu vodorovne,
zasklenie izolačné dvojsklo Vsg 3.3.2-16.-3.3.2, medzi sklo duplex + v spodnej časti
dverí plná kazeta + obojstranná drevená mriežka nalepená na skle, bočné a vrchné
časti FIX, farba lazúra – tmavý orech, drevina: smrek, kovanie: sigenia titan, pánty –
historické, kľučka – historická, česaný bronz;
1 ks okna rozmerov š. 3550 mm a v. 2120 mm (vo výpise okien a dverí označené ako
položka č. 7) bude vyhotovené ako historické drevené okno otváravo/sklopné,
KLENBOVÉ, zasklenie izolačné dvojsklo Vsg 3.3.2-16.-3.3.2, medzi sklo duplex +
obojstranná drevená mriežka nalepená na skle, farba lazúra – tmavý orech, drevina:
smrek. Okno je potrebné v ostení osadiť a vyrobiť tak, aby bolo zabezpečené prirodzené
vetranie a možnosť údržby oboch okien.

4.2
Požiadavky verejného obstarávateľa:
4.2.1 zhotoviteľ/ úspešný uchádzač najskôr vyrobí vzorovú časť okna v zmysle
požiadaviek Krajského pamiatkového úradu v Trnava (ďalej len „KPU TT“) v mierke
1:1 v polohe pevného vodorovného priečnika s napojením hornej a dolnej časti okna
tak, aby boli jasné všetky detaily potrebné pre výrobu nových okien (pôvodný profil
rámu a krídla okna s izolačným dvojsklom, dekoratívny prvok vodorovnej priečle,
profiláciu stredového stĺpika a rastrovanie okna), ktorá musí byť odsúhlasená KPU
TT, až po jej definitívnom odsúhlasení KPÚ TT môže zhotoviteľ/úspešný uchádzač
pristúpiť k výrobe nových okien;
4.2.2 návrh riešenia okna uvedeného v bode 4.1.6 tejto výzvy (jeho otváranie, vetranie,
vrátane detailov kovania, polohy osadenia v jestvujúcom ostení a konkrétny farebný
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4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7

4.2.8

4.2.9

4.3

4.4

odtieň) je potrebné zo strany zhotoviteľa/úspešného uchádzača vopred
v rozpracovanosti konzultovať s KPU TT až po schválení zo strany KPU TT môže
zhotoviteľ/úspešný uchádzač pristúpiť k výrobe nového okna;
kovania okien a dverí (pánty, kľučky a pod.) odsúhlasiť s KPU TT;
celý rozsah prác na okenných výplniach fasádnych otvorov musí byť vykonávaný
umelecko-remeselným spôsobom;
farebnosť parapetov prispôsobiť farbe výplní, presný farebný odtieň okien a
parapetov musí zhotoviteľ/ úspešný uchádzač odsúhlasiť s KPU TT;
zhotoviteľ/úspešný uchádzač musí dodržiavať podmienky KPU TT stanovené
v rozhodnutiach a záväznom stanovisku, ktoré sú súčasťou tejto výzvy;
spolupráca/dohľad autorizovaného reštaurátora pri rekonštrukcii. Uchádzači vo svojej
ponuke uvedú meno autorizovaného reštaurátora a úspešný uchádzač pred
podpisom
zmluvy
doloží
prehlásenie
tohto
reštaurátora,
že
bude
spolupracovať/vykonávať dohľad pri realizácii prác na predmete zákazky;
pred zahájením výroby okien a dverí je potrebné zamerať stavebné otvory a udať
presné rozmery na základe ktorých budú okná a dvere vyrobené (zhotoviteľ/úspešný
uchádzač vypracuje dielenskú dokumentáciu okien a dverí);
stavebné práce budú z časti realizované za plnej prevádzky školy, zhotoviteľ/
úspešný uchádzač musí túto skutočnosť akceptovať a prispôsobiť realizáciu tak, aby
minimalizoval negatívne dopady na prevádzku školy.
Podrobné vymedzenie zákazky je vo výkresovej časti: detailoch 1-4 a vo výpise okien
a dverí (príloha č. 3 tejto výzvy) a v neocenenom výkaze výmer (príloha č. 4 tejto
výzvy), ktoré sa poskytujú v elektronickej forme.
UPOZORNENIE:
Predmet zákazky je v celom rozsahu v neocenených výkazoch výmer opísaný tak,
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 špecifikáciám pre ekvivalentné výrobky.

4.5

5.

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.
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.
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6.
6.1

Spôsob tvorby ceny:
Cena bude uchádzačom spracovaná na základe poskytnutého neoceneného výkazu
výmer. 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 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 realizáciou rekonštrukcie v zmysle bodu 4. tejto výzvy, náklady
spojené s vypracovaním dielenskej dokumentácie, náklady spojené s výrobou vzorovej
časti okna v zmysle požiadaviek KPU TT a jej odsúhlasenia KPU TT, náklady na
zabezpečenie súladu s požiadavkami ochrany životného prostredia a likvidácie
odpadov, náklady za odvoz a poplatok za riadenú skládku stavebnej sute, taktiež budú
v cene náklady spojené so spotrebou elektrickej energie a úžitkovej vody pri
uskutočňovaní stavebných prác. 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.
7.1

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

7.2

Termín ukončenia realizácie: do 120 kalendárnych dní odo dňa účinnosti zmluvy

7.3

Verejný obstarávateľ predpokladá realizáciu v mesiacoch jún, júl, august a september
2019, ktorá je však závislá od ukončenia procesu verejného obstarávania a môže sa
posunúť.

8.
8.1

Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
dňa 12. 06. 2019 do 14:00 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:
„Základná škola sv. Jozefa v Hlohovci – rekonštrukcia okien a dverí“

8.3

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8.4

cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Po zaslaní oznámenia o vyhodnotení
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ponúk pošle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi návrh zmluvy elektronicky
na mailovú adresu uvedenú v ponuke.
9.
9.1

Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.

9.2

Za vykonané práce bude mať povinnosť úspešný uchádzač/zhotoviteľ vystaviť
jedenkrát mesačne faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca
verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných
prác
v
príslušnom
kalendárnom
mesiaci
zástupcom
verejného
obstarávateľa/objednávateľa vo veciach technických. Okrem náležitostí uvedených v
zmluve bude faktúra v súpise vykonaných prác a dodávok obsahovať jednotlivé výmery
a jednotkové ceny. Výmery musia byť schválené zástupcami úspešného
uchádzača/zhotoviteľa
a verejného
obstarávateľa/objednávateľa
vo
veciach
technických, najneskôr v lehote troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení bude
faktúra splatná do 21 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami
úspešného uchádzača/zhotoviteľa a verejného obstarávateľa/objednávateľa vo veciach
technických.

9.3

Celkové doúčtovanie za predmet zákazky (zhotovené dielo) v zmysle zmluvy o dielo
úspešný uchádzač/zhotoviteľ vykoná po ukončení predmetu zákazky (diela) konečnou
faktúrou. Verejný obstarávateľ/objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať úspešnému
uchádzačovi/zhotoviteľovi sumu vo výške 10% z ceny za predmet zákazky (za dielo)
bez DPH dojednanej v zmluve o dielo do doby protokolárneho odovzdania predmetu
zákazky (diela) verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi za účelom odstránenia
prípadných vád alebo nedorobkov zistených pri preberaní diela verejným
obstarávateľom/objednávateľom, ktoré budú zapísané v preberacom protokole. Verejný
obstarávateľ/objednávateľ uhradí zadržanú 10%-nú sumu z ceny za predmet zákazky
(za dielo) bez DPH na základe vystavenej konečnej faktúry úspešným
uchádzačom/zhotoviteľom po protokolárnom prevzatí premetu zákazky (diela) verejným
obstarávateľom/objednávateľom, po odstránení prípadných vád alebo nedorobkov,
ktoré budú zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela) a po odovzdaní
nevyhnutných dokladov uvedených zmluve o dielo. Verejný obstarávateľ/objednávateľ
do 30 dní po prevzatí predmetu zákazky (diela) bez vád a nedorobkov, ktoré budú
zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela), uhradí zadržanú 10%-nú
sumu z ceny za dielo bez DPH.

9.4

Každá faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi
v 4 rovnopisoch.

9.5

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

9.5

Predpokladaná hodnota zákazky:

114.293,89 € 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,
najmä informácie o miestnych podmienkach, prístup na stavbu, rozsah a charakter prác
a pod. 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:
Andrej Daniš – referent pre investície, tel. č. 033/7368216
e-mail: andrej.danis@hlohovec.sk
v pracovných dňoch od 8:00 h do 11:30 h a od 11:30 h do 15:00 h
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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, fax, e-mail, na ktorý bude zaslaná
Výzva na účasť v elektronickej aukcii
11.2 Vyplnený Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk v zmysle prílohy č. 2 k tejto
výzve.
11.3 Doklad o
zákazky.

oprávnení

uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu

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
uskutočňovať stavebné práce, 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 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
V predloženom zozname musia byť zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru
ako predmet zákazky v súhrnnej výške minimálne 50.000,00 EUR vrátane DPH, ktoré
uchádzač za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
realizoval.
11.6 Vyhlásenie uchádzača o tom, že v prípade úspešnosti bude spolupracovať s osobou –
autorizovaným reštaurátorom, ktorý vykoná dohľad pri realizácii prác na predmete
zákazky. Uchádzač vo vyhlásení uvedie meno a priezvisko tohto reštaurátora.
11.7 Kalkulácia ponúknutej ceny ( položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer ), v
zmysle predmetu zákazky, spracovaná v súlade s bodom 4. tejto výzvy.
11.6 Vyhlásenie uchádzača, že vo svojej ponuke ocenil všetky výrobky a materiály
navrhnuté vo výkresovej časti uvedenej v bode 4.3 tejto výzvy resp. v prípade
predloženia ekvivalentných výrobkov, aj predloženie dokladov uvedených v bode 4.4
tejto výzvy.
12. Kritériá na hodnotenie cenových ponúk a spôsob vyhodnotenia ponúk:
12.1 Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
- najnižšia cena
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(vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka dodá vrátane DPH t. j.
súčet všetkých položiek)
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 / cenanavrh) * (bodymax)
cenamin 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

príslušnej

bodymax -

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

12.2 Každý člen komisie vyhodnocuje ponuky uchádzačov samostatne. Pri každej ponuke
člen komisie urobí výslednú hodnotu hodnotenia každej ponuky podľa stanoveného
kritéria.
12.3 Následne komisia vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk. Výsledné hodnoty
hodnotenia jednotlivých ponúk od členov komisie sa spočítajú. Úspešným uchádzačom
tejto zákazky sa stane uchádzač, ktorého ponuka po súčte výsledných hodnôt
vyhodnotenia jednotlivých členov komisie dosiahne najvyššie ohodnotenie. Ostatní
uchádzači s nižším ohodnotením v zákazke neuspejú.
12.4 V prípade, ak dosiahne najvyššie ohodnotenie viac ako jeden uchádzač (t. z. viacerí
uchádzači sa umiestnia na prvom mieste), úspešným uchádzačom z nich sa stane ten
uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za dodávku a montáž nábytku pre kanceláriu
primátor.
12.5 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.
12.6 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.
12.7 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo odmietne poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa bodu 12.6 tejto
výzvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí.
12.8 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.
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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 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou
hodnotou nie je možné podať námietky.
13.5 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.
13.6 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí
majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní
v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného
sektora“).
13.7 Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve, v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.
Úspešný uchádzač a aj jeho subdodávatelia, v prípade, ak im takáto povinnosť zo
zákona o registri partnerov verejného sektora vyplýva, musia byť v čase uzatvorenia
zmluvy zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona o registri
partnerov verejného sektora. Táto povinnosť sa vzťahuje na úspešného uchádzača a
jeho subdodávateľov po celú dobu trvania zmluvy, ktorá je výsledkom tohto postupu
verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť
subdodávateľa, s ktorým je v obchodnom, súdnom alebo inom spore. Počas plnenia
zmluvy môže dôjsť k zmene subdodávateľa, pravidlá zmeny subdodávateľa budú
uvedené v zmluve o dielo. V prípade, ak zhotoviteľ/úspešný uchádzač nebude
realizovať predmet zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, bude v súlade so
skutočným stavom uvedené vyhlásenie zhotoviteľa/úspešného uchádzača, že predmet
zmluvy bude pre objednávateľa/verejného obstarávateľa realizovať bez
subdodávateľov.
13.8 Všetky výdaje, spojené s prípravou (aj s obhliadkou), 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.
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13.9 Lehota viazanosti ponúk:

31. 10. 2019

Ing. Miroslav Kollár, v.r.
primátor mesta Hlohovec
Príloha:
1. Krycí list ponuky
2. Formulár – plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
3. Výkresová časť spracovaná spoločnosťou PLUS IN-COME, s.r.o. – Ing. Miroslavom
Kolenčíkom – stavebným inžinierom (v digitálnej forme)
4. Neocenený výkaz výmer ( v digitálnej forme )
5. Rozhodnutie KPUTT-2018/19561-5/88939/Šab zo dňa: 07.11.2018, Rozhodnutie KPUTT2017/12181-8/54084/Šab zo dňa: 17.07.2017, Záväzné stanovisko KPUTT-2018/195614/84994/Šab zo dňa: 22.10.2018
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