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Vec:
Výzva na predkladanie ponúk v zadávaní zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie
stavebných prác: " Zateplenie objektov Materskej školy, m. č. Šulekovo - STRECHA - Ľ.
Podjavorinskej 8 " 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
e-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Ing. Martina Miklovičová, tel. č.:
033/3813384
e-mail: martina.miklovicova@hlohovec.sk

2.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zateplenie objektov – strechy - v Materskej škole, Ľ.
Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec. Riešený objekt materskej školy pozostáva z troch
objektov označených ako SO1 - pavilón P1, SO2 - pavilón P2 a SO3 - hospodársky
pavilón. Zateplenie strechy bude riešené izoláciou z polystyrénu EPS v celkovej
hrúbke 250 mm. Hydroizolácia bude zhotovená z hydroizolačnej fólie hr. 1,5 mm.
Súčasťou je aj vybudovanie funkčného bleskozvodu.
Presný technický a grafický popis je v projektovej dokumentácii spracovanej
spoločnosťou MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant:
Ing. Miriam Suchomelová, zákazka číslo: 25/2019 s dátumom spracovania 11/2019,
ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. V rámci výzvy sa bude realizovať iba časť projektu tak,
ako je to uvedené v tomto bode výzvy, a to iba časť zateplenie strechy na stavebných
objektov SO1, SO2 a SO3. Zákazka sa realizuje v súlade s uvedenou projektovou
dokumentáciou.
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2.1

Spoločný slovník obstarávania:
Hlavný predmet
45210000-2 – Stavebné práce na stavbe budov
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník:
45111300-1 - Demontážne práce
45261100-5 - Montáž strešných konštrukcií
45261300-7 - Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
45261400-8 - Oplechovanie
45261410-1 - Strešné izolačné práce
45262500-6 - Murovanie a murárske práce
45312311-0 - Inštalovanie bleskozvodov
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
45111200-0 - Úpravy staveniska a vyčisťovacie práce

3.

Miesto uskutočnenia stavebných prác:
Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec (m. č. Šulekovo)
parc. č. 366, 365, 364

4.
4.1

Rozsah predmetu zákazky (požadované množstvo):
Predmetom zákazky je zateplenie objektov – strechy - v Materskej škole, Ľ.
Podjavorinskej 8, 920 03 Hlohovec. Riešený objekt materskej školy pozostáva z troch
objektov označených ako SO1-pavilón P1, SO2- pavilón P2 a SO3 hospodársky
pavilón. Zateplenie strechy bude riešené izoláciou z polystyrénu EPS v celkovej hrúbke
250 mm. Hydroizolácia bude zhotovená z hydroizolačnej fólie hr. 1,5 mm. Súčasťou je
aj vybudovanie funkčného bleskozvodu.
Presný technický a grafický popis je v projektovej dokumentácii spracovanej
spoločnosťou MS projekt, s.r.o., Royova 9, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant:
Ing. Miriam Suchomelová, zákazka číslo: 25/2019 s dátumom spracovania 11/2019,
ktorá tvorí prílohu tejto výzvy. V rámci výzvy sa bude realizovať iba časť projektu tak,
ako je to uvedené v tomto bode výzvy, a to iba časť zateplenie strechy na stavebných
objektov SO1, SO2 a SO3. Zákazka sa realizuje v súlade s uvedenou projektovou
dokumentáciou.
Objekty stavby:
SO1 – Pavilón P1
SO2 – Pavilón P2
SO3 – Hospodársky pavilón
EXISTUJÚCI STAV OBJEKTOV:
Objekt Materskej školy je postavený tradičnou monolitickou technológiou.
SO 01 – Pavilón P1
Stavba je jednopodlažná, obdĺžnikový tvar, základný rozmer 16,2x17,2m.
SO 02 – Pavilón P2
Stavba je dvojpodlažná, obdĺžnikový tvar, základný rozmer 16,2x17,2m.
SO 03 – Hospodársky pavilón
Stavba je jednopodlažná, obdĺžnikový tvar, základný rozmer 12,33x36,3m.
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Všetky pavilóny sú postavené tradičnou monolitickou technológiou. Obalové
konštrukcie sú rovnaké.
EXISTUJÚCI STAV STRECHY:
Strecha – plochá
 Vnútorná omietka
 Stropná konštrukcia
 Lepenka A400H
 Piesok hr.60mm
 Heraklit hr.25mm
 Vzduchová medzera
 Poslid + SA4 hr.40mm
 Asfaltový náter
 IPA 500SH – 2x
 Foalbit s80
OPATRENIA NA ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE:
Strešný plášť
Zateplenie bude realizované tepelnou izoláciou z polystyrénu EPS 100S hrúbky
250mm (λ=0,037 W/m.K.), atika z bočnej vnútornej strany a zhora bude zateplená
extrudovaným polystyrenom hrúbky 50mm.
Zloženie bude nasledovné: jestvujúce vrstvy strešného plášťa geotextília min.
200kg/m2, tepelná izolácia EPS 100S hr.250mm - mechanicky kotvená, geotextília
min. 200kg/m2, hydroizolácia hrúbky 1,5mm. Hydroizolačná fólia bude napojená na
atiku, komín, odvetrávacie potrubie... Povlaková krytina bude zaistená proti strhnutiu
vetrom kotvením do nosného podkladu.
Z jestvujúcej hydroizolačnej vrstvy budú všetky nerovnosti mechanicky odstránené
a na takto ošetrenú lepenku bude uložená geotextília.
Atika a strecha pri odkvape bude realizovaná z drevených hranolov z dôvodu
vytvorenia presahu nad hrebeňom strechy. Horná hrana bude ukončená doskou OSB
hrúbky 18mm.
Pred aplikáciou nových strešných vrstiev je nutné urobiť odtrhové skúšky a na základe
výsledkov navrhnúť kotvenie povlakovej krytiny.
Podľa STN 73 1901 by mali byť prechody a priestupy striech ukončené a zatmelené
minimálne 15 cm nad úrovňou hydroizolácie.
KLAMPIARSKE PRÁCE
Zahŕňajú lemovanie atiky, lemovanie strechy pri odkvape, dažďový žľab a dažďové
odpadové rúry.
BLESKOZVOD
Rozsah požadovaného riešenia beskozvodov je popísaný v technických správach
k jednotlivým stavebným objektom, ktoré sú prílohami tejto výzvy a projektovej
dokumentácie.
Predmetom zákazky v časti bleskozvody je riešenie vonkajšieho systému ochrany pred
bleskom - LPS, ktorý bude inštalovaný na objekte pavilónov P1, P2 a P3 v areáli MŠ
Šulekovo, Ľ. Podjavorinskej 8.
Vonkajší systém ochrany pred bleskom (LPS) tvorí:
- zachytávacia sústava
- sústava zvodov
- uzemňovacia sústava
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Všetky stavebné práce ako aj elektroinštalačné práce je potrebné realizovať v súlade
s platnými STN normami.
VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne
záväzne predpisy v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd, ochrany prírody a krajiny,
ochrany pred hlukom a odpadov.
BEZPEČNOSŤ A OCHRANE ZDRAVIA PRI PRÁCI

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné zákony, vyhlášky a iné právne
záväzne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
PODMIENKY POŽIARNEJ BEZPEČNOSTI STAVBY /OCHRANY PRED POŽIARMI/

Pri realizácii stavby je potrebné dodržať príslušné zákony, vyhlášky, STN a iné právne
záväzne predpisy v oblasti požiarnej bezpečnosti stavby.
4.2

Podrobné vymedzenie zákazky sa nachádza v projektovej dokumentácii
uvedenej v bode 2 tejto výzvy (prílohy č. 3 k tejto výzve) a v neocenených
výkazoch výmer pre jednotlivé časti stavby (príloha č. 4 k tejto výzve), ktoré sa
poskytujú v elektronickej forme. V cene sú zahrnuté aj náklady na vypracovanie
revíznych správ, náklady súvisiace s vypracovaním projektu skutočného vyhotovenia
a odovzdaním kompletných príslušných dokumentov, ktoré si vyžaduje užívanie a
prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi záväzkami a predpismi.
Súčasťou plnenia je aj:
a)
b)
c)
d)
e)

4.3

PD skutočného vyhotovenia stavby/diela v 3 vyhotoveniach a v digitálnej podobe,
vypracovanie plánu užívania verejnej práce,
revízne správy,
uloženie stavebných odpadov na riadenú skládku,
záručná doba:
- 60 mesiacov

Požiadavky verejného obstarávateľa:

4.3.1 Pred začatím prác je uchádzač/zhotoviteľ povinný skontrolovať všetky údaje uvedené
v projektovej dokumentácii. V prípade zistení akýchkoľvek nezrovnalostí ich musí
neodkladne oznámiť autorovi alebo zodpovednému stavebnému dozoru a riadiť sa
v ďalšom kroku ich pokynmi.
4.3.2 Uchádzač/zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, vzniknuté v dôsledku jeho
činnosti
na
riadenú
skládku
a doklad
o tom
doloží
verejnému
obstarávateľovi/objednávateľovi pri vystavení faktúry najneskôr však pri odovzdaní
predmetu zákazky.
4.3.3 Uchádzač/zhotoviteľ si zabezpečí vlastné sociálne zariadenia.
4.3.4 Po ukončením prác upraví stavenisko do pôvodného stavu.
4.4

UPOZORNENIE:
Predmet zákazky je v celom rozsahu v projektovej dokumentácii a 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
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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

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.

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:
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 okrem nákladov súvisiacich s bodom
4.2 tejto výzvy 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, všetky priame i
nepriame náklady súvisiace s realizáciou stavby v zmysle bodu 4. tejto výzvy, odvoz a
poplatok za riadenú skládku stavebnej sute/asfaltovej sute, projekt skutočného
vyhotovenia a náklady spojené s odovzdaním príslušných dokumentov, ktoré si
vyžaduje užívanie a prevádzkovanie predmetu zákazky v súlade s právnymi predpismi.
Verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť do ceny všetky náklady, ktoré bezprostredne
súvisí s realizáciou zákazky.

7.

Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky :
- 40 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska na základe výzvy
verejného obstarávateľa.
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Verejný obstarávateľ predpokladá začiatok realizácie marec/apríl 2020. V prípade
nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by neumožňovali realizáciu prác a
dodávok pri dodržaní technologických postupov v zmysle príslušných STN, sa predĺži
doba realizácie o počet dní, počas ktorých nebolo možné realizovať práce a dodávky
na diele.
8.
8.1

Lehota na predkladanie cenových ponúk do:
dňa 06. 03. 2020 do 12:00 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:
"Zateplenie objektov Materskej školy, m. č. Šulekovo - STRECHA - Ľ. Podjavorinskej
8"

8.3

ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8.4

cenová ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ
požadovať len od úspešného uchádzača.

9.
9.1

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

9.2

Za vykonané práce bude mať povinnosť zhotoviteľ/úspešný uchádzač vystaviť jeden
krát mesačne faktúru a túto doručiť do piateho dňa nasledujúceho mesiaca
objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi, po písomnom odsúhlasení vykonaných
prác v príslušnom kalendárnom mesiaci zástupcom objednávateľa/verejného
obstarávateľa 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 zhotoviteľa/úspešného uchádzača a
objednávateľa/verejného obstarávateľa vo veciach technických, najneskôr v lehote
troch dní od ich obdržania. Po odsúhlasení bude faktúra splatná do 21 dní od jej
doručenia objednávateľovi/verejnému obstarávateľovi. Neoddeliteľnou súčasťou
faktúry bude súpis vykonaných prác podpísaný zástupcami zhotoviteľa/úspešného
uchádzača a objednávateľa/verejného obstarávateľa vo veciach technických.

9.3

Každá faktúra bude vyhotovená
obstarávateľovi v 2 rovnopisoch.

9.4

Celkové doúčtovanie za zhotovené dielo v zmysle zmluvy zhotoviteľ/úspešný uchádzač
vykoná po ukončení diela konečnou faktúrou. Objednávateľ/verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo zadržať zhotoviteľovi/úspešnému uchádzačovi sumu vo výške 10% z
ceny za dielo bez DPH dojednanej v zmluve do doby prevzatia diela
objednávateľom/verejným obstarávateľom bez vád a nedorobkov, ktoré budú
zapísané v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavby (diela). Objednávateľ/verejný
obstarávateľ do 30 dní od dňa prevzatia 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.

9.5

Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

9.6

Predpokladaná hodnota zákazky:

a

doručená

objednávateľovi/verejnému

79.923,51 EUR 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, umiestnenie existujúcich sietí a pod. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
dodania zákazky idú na ťarchu záujemcu.
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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 - referent pre investície, tel. č. 033/3817 980
e-mail: igor.kovac@hlohovec.sk
v pracovných dňoch od 8:00 h do 11:30 h.
11. Obsah ponuky:
11.1 Titulný - obsahový list (krycí 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 a 2 k tejto výzve).
11.2 Doklad o oprávnení
zákazky.

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/
11.3 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.
11.4 Verejný obstarávateľ požaduje zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením
o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhotovení uskutočnených stavebných 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
alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
V predloženom zozname musia byť zákazky rovnakého alebo obdobného charakteru
ako predmet zákazky v súhrnnej výške minimálne 70.000,00 EUR vrátane DPH, ktoré
uchádzač za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania
realizoval.
11.5 Kalkulácia ponúknutej ceny /položkový rozpočet podľa poskytnutého výkazu výmer/
v zmysle predmetu zákazky, spracovaná v súlade s bodom 4. tejto výzvy, s vyjadrením
jednotkovej ceny za požadované práce, celkovej ceny a výšky DPH.
11.6 Vyhlásenie uchádzača, že vo svojej ponuke ocenil všetky stavebné práce, výrobky,
materiály a zariadenia, ktoré sú navrhnuté v projektovej dokumentácii uvedenej v bode
2. tejto výzvy.
V prípade predloženia ekvivalentných výrobkov aj predloženie dokladov uvedených v
bode 4.4 tejto výzvy.
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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)
12.2 Ponuky sa budú vyhodnocovať bez použitia elektronickej aukcie. Verejný obstarávateľ
vyhodnocuje ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky po
vyhodnotení ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ
vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, splnenie
podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
12.3 Otváranie ponúk je verejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 06.03.2020 o 12:30 h
na adrese: Mestský úrad v Hlohovci, M. R. Štefánika č.1, 920 01 Hlohovec, II.
poschodie, malá zasadacia miestnosť MsÚ.
12.4 Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehota na predkladanie ponúk. Štatutárny zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom
totožnosti a úradne osvedčeným splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom
uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk v rámci predmetnej
zákazky.
12.5 Zápisnicu z otvárania ponúk verejný obstarávateľ nezasiela. Úspešnému uchádzačovi
bude prostredníctvom mailu bezodkladne po vyhodnotení ponúk zaslané oznámenie,
že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom zaslané oznámenie, že ich ponuka
neuspela s uvedením dôvodov, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
12.6 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.
12.7 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.
12.8 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu alebo odmietne poskytnúť verejnému
obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú na uzavretie zmluvy podľa bodu 12.7 tejto
výzvy, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil
ako druhý v poradí.
12.9 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.
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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 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 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.
13.6 Lehota viazanosti ponúk:

31. 05. 2020

.................................................
v. r. Ing. Miroslav Kollár
primátor mesta Hlohovec
Príloha:
1. Formulár - plnenie kritéria na hodnotenie ponúk
2. Krycí list ponuky
3. Projektová dokumentácia, ktorú vypracovala spoločnosť MS projekt, s.r.o., Royova 9,
921 01 Piešťany, zodpovedný projektant: Ing. Miriam Suchomelová,
zákazka číslo: 25/2019 s dátumom spracovania 11/2019 (v digitálnej forme)
4. Neocenený výkaz výmer (v digitálnej forme)
5. Návrh zmluvy
6. Čestné vyhlásenie
7. Vyhlásenie uchádzača
8. Informácia o spracovaní osobných údajov
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