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ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene o doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“, zákon účinný od 1.1.2019)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola - Sebechleby

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Sebechleby,
IČO: 00 320 226
Sídlo: Obecný úrad, Sebechleby 1
Štatutárny zástupca: Martin Schvarc, starosta obce
E-mail: obecsebechleby@gmail.com
Tel.: +421 918430310
Internetová stránka: www.sebechleby.sk
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie:
Mária Šuleková, poverená osoba starostom obce
Adresa: VOLUMA SK, s.r.o. Cesta na Senec 2/A, Shopping Palace 821 04 Bratislava
E-mail: mariasulekova@agenturavo.sk,
Mob.: 0903 711 533,
Tel. +421 238104790
Obec Sebechleby je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona.
1.

Architektonicko – funkčné riešenie kotolne vychádza z požiadaviek vyvolaných
s osadením kotolne do novej miestnosti. Na vonkajšej fasáde nenastanú žiadne
zmeny. Pribudne tam plynová rúra vystupujúca zo zeme a vstupujúca do objektu a
vetracia mriežka na prívod spaľovacieho vzduchu. Dĺžka potrubia je 500 mm.
Novým prvkom je aj osadenie plastovej hlavici na komíne . Dané úpravy nenaruší
výrazne vzhľad budovy. Kotolňa je umiestnená na základe požiadaviek investora.
Kotolňa je vytvorená zo skladu pevného paliva predelením priečkou. Zo sklad
pevného paliva vzniknú dve miestnosti. Kotolňa je výkonu do 100 kW s predbežným
rozšírením na výkon 135 kW. Stavba je zhotovená z tehál CDm. Zmena bude vo
vymurovaní priečky, v osadení protipožiarnych dverí na vstupe do kotolni
a vytvorenie nového vstupu do vedľajšej novovytvorenej miestnosti.
Samotná kotolňa zaberajúca plochu 12,56 m2 a tvorí jeden funkčný celok. Do
kotolne vedie 1 vstup z priestoru chodby č. 004, kde je aj .nikový východ. Kotolňa
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bude plne automatická s občasnou obsluhou. Hygienické priestory nie sú riešené,
vzhľadom na prevádzkovateľa, nie je nutné.

2.

Predpokladaná hodnota: 59 097,00 EUR bez DPH.

3.

Verejný obstarávateľ neumožňuje uchádzačom čiastkové plnenie:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

4.

Hlavný kód CPV:
CPV 45331100-7 inštalovanie ústredného kúrenia.

5.

Druh zákazky:
Stavebné práce.

6.

Súťažné podklady k výzve na predkladanie ponúk:
sú prílohy tejto výzvy.

7.

8.

Komunikácia:

Komunikácia a výmena informácií v zadaní tejto zákazky sa uskutočňuje písomne,
prostredníctvom e-mail. Verejný obstarávateľ určuje adresu na komunikáciu: e-mail:
mariasulekova@agenturavo.sk.

Spôsob určenia ceny:

Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov.Uchádzač uvedie cenu po jednotlivých položkách v eur ako aj celkovú, resp.
konečnú cenu za kompletnú realizáciu predmetu zákazky podľa predloženého výkazu
výmer.Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace
s prácami.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), navrhovanú cenu
uvedie v zložení:
4.1 navrhované ceny v eur bez DPH,
4.2 hodnota DPH v eur
4.3 navrhovaná cena za celý predmet zákazky v eur s DPH,
Ak nie je uchádzač platiteľ DPH, túto skutočnosť uvedie v ponuke („nie som platiteľ
DPH“)
Cena ponúknutá úspešným uchádzačom, ktorá bude uvedená v Zmluve o dielo, bude jej
neoddeliteľnou súčasťou, musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky vrátane
všetkých súvisiacich výdavkov na predmet zákazky a ostatných odvodov vo výške
platnej ku dňu obdržania, rep. zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk. Uchádzač
predkladá vyplnený výkaz výmer – rozpočet v papierovej podobe, aj na nosiči CD a
harmonogram stavebných prác. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požadovať v
rámci vyhodnocovania ponúk od uchádzačov predložiť rozbor detailnej neobvyklej nízkej
ceny položiek uvedených v ponúknutom rozpočte.

9.

Miesto uskutočnenia stavebných prác/ dodávky tovaru:
Obec Sebechleby – Základná škola.

10.

11.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena v eur s DPH. Uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa, bude vyhodnotený ako úspešný uchádzač. Neoddeliteľnou
súčasťou tejto výzvy je príloha č. 1 „ Návrh na plnenie kritérií“, ktorú verejný obstarávateľ
predkladá uchádzačom ako doporučený vzor, ktorý uchádzač predloží v ponuke.

Dĺžka trvania zákazky:

40 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska.

12.

Informácie o variantoch , zábezpeke, elektronickej aukcii:

Verejný obstarávateľ neumožňuje variantné riešenie. Zábezpeka sa nepožaduje.
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Elektronická aukcia sa nepoužije.

13.

Zdroj finančných prostriedkov:
Vlastné zdroje.

14.

15.

Splnenie podmienok účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods.1 písm. e) zákona, v ktorom preukáže, že je
oprávnený uskutočňovať stavebné práce. ( napr. Výpis z obchodného registra,
živnostenského registra, platný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom
ÚVO). V prípade ak je predmetný doklad dostupnou informáciou vo verejných
databázach , nie je potrebné predkladať ho v ponuke.
podľa § 32 ods. 1 písm. f) uchádzač predloží čestné vyhlásenie podľa doporučenej
prílohy č. 2 o skutočnosti, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania, alebo obvyklého pobytu.

Obsah ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení .Ponuky sa predkladajú
v štátnom jazyku. Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so
sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom
jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do slovenského jazyka okrem
dokladov v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný
preklad do štátneho jazyka.
Ponuka uchádzača obsahuje:
- Identifikačné údaje uchádzača,
- Rozpočet diela, ocenený výkaz výmer
- Návrh na plnenie kritérií podľa doporučeného vzoru prílohy č. 1
- doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ( ak je verejne dostupnou
informáciou vo verejných databázach , nie je potrebné predkladať ho v ponuke),
- čestné vyhlásenie uchádzača podľa doporučenej prílohy č. 2 o skutočnosti, že
nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania, alebo
obvyklého pobytu.
- Časový harmonogram stavebných prác.
Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi Návrh Zmluvy o dielo.

16.

Predloženie ponuky:
V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe je potrebné do predmetu mailu
uviesť: „Súťaž“ a s heslom súťaže „ ZsNH Sebechleby -kotolňa - neotvárať“. Cenová
ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača musia byť podpísané uchádzačom
alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za
uchádzača, následne oskenované a doručené v lehote na predkladanie ponúk ako
prílohu mailu vo formáte pdf. Verejný obstarávateľ doporučuje uvedenú prílohu,
prípadne viac príloh zaheslovať a sprístupniť zaslané súbory (napr. zaslaním mailu
s prístupovým heslom súboru alebo súborov) presne v termíne a čase na otváranie
ponúk, na mailovú adresu: mariasulekova@agenturavo.sk , prípadne osobne, ak sa
zúčastní na otváraní, resp. sprístupnení ponúk.
V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe uchádzač doručí ponuku osobne,
poštou alebo kuriérom na adresu VOLUMA SK, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04
Bratislava, kancelária č. 2 na I. Poschodí s označením „„Súťaž“ a s heslom súťaže „
ZsNH Sebechleby – kotolňa - neotvárať“. Cenová ponuka a ďalšie doklady
a dokumenty uchádzača musia byť podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom
uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača.

17.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk: 25.07.2019 čas: 11:00 h.
Lehota na otváranie ponúk: 25.07.2019 čas: 14:00 h
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Podmienky na otváranie ponúk:

18.

Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk, účasť na otváraní ponúk. Každú ponuku verejný obstarávateľ
označí poradovým číslom v tom poradí, v akom bola predložená. Verejný obstarávateľ
overí neporušenosť ponúk, ponuky otvorí resp. sprístupní, zverejní obchodné mená,
sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritéria,
ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určeného verejným obstarávateľom. Ostatné údaje
uvedené v ponukách sa nezverejňujú. Uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na
predkladanie ponúk, môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na otváraní
resp. sprístupnení ponúk. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní resp.
sprístupnení ponúk preukazom totožnosti . Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 30.12. 2019.

19.

Zmluva o dielo:

20.

Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk:

21.

Zrušenie verejného obstarávania:

Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Návrhu Zmluvy o dielo.
Verejný obstarávateľ mailom oznámi uchádzačom informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho
ponuky. Neúspešnému uchádzačovi v informácii o výsledku vyhodnotenia ponúk uvedie
aj identifikáciu úspešného uchádzača.
Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie , ak
a) ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom
obstarávaní
b) nedostal ani jednu ponuku,
c) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným
obstarávateľom.

Doplňujúce informácie:

22.

Obhliadka predmetu zákazky sa nepožaduje.

Prílohy:
1. Návrh na plnenie kritérií
2. Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
Čestné vyhlásenie o skutočnosti, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní
3. Projektová dokumentácia, Správy, Výkaz výmer

Dátum: 15.07.2019
Mária Šuleková
poverená osoba starostom obce
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Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
DOPORUČENÝ VZOR:

Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola - Sebechleby
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:. ...................................................................
...................................................................................................................................................
IČO: ................................
Tel, Fax, e-mail ………………………………………………………………………………………
adresa internetovej stránky uchádzača: ..................................................................................

Celková cena
v eur bez DPH:

Hodnota 20% DPH v eur:

Celková cena diela v eur
vrátane DPH:
slovom:

V prípade, ak uchádzač nie je plátca DPH uvedie celkovú cenu s poznámkou, že nie je plátca DPH.
( hodnotu DPH neuvádza)

V .......................................................... dňa: ............................

....................................................
Odtlačok pečiatky a
podpis štatutárneho zástupcu

Obec Sebechleby Obecný úrad, Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
ZsNH - Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola - Sebechleby

Príloha č. 2

Doporučený vzor

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. (účinný od 1.1.2019)
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Týmto čestne vyhlasujem, že ako uchádzač v zákazke s nízkou hodnotou s názvom
predmetu: Rekonštrukcia plynovej kotolne Základná škola - Sebechleby , nemám uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, ani nemám uložený zákaz účasti vo verejnom
obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Meno a priezvisko štatutárneho zástupcu uchádzača: ..........................................

Názov a sídlo spoločnosti: ......................................................................................

Miesto podnikania: ..................................................................................................

IČO: ...........................................................................................................................

Dátum: .........................

...............................................................................
pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

