Výzva na predloženie cenovej ponuky
postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Mesto Revúca ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) 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“) sa na Vás obracia s výzvou na predloženie cenovej ponuky – práce – na
predmet zákazky definovaný nižšie.
1. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Revúca, m.č. Revúčka
2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Web:

Mesto Revúca
Námestie slobody 13/17
Ing. Július Buchta, primátor Mesta Revúca
00328693
www.revuca.sk

Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.revuca.sk
Kontaktné údaje pre proces verejného obstarávania:
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín
Ing. Beáta Topoľská
Tel.: 0903 373 414
e-mail: enixasro@gmail.com
3. Predmet zákazky – verejného obstarávania, opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom ponuky a zákazky je verejné obstarávanie sú stavebné práce podľa oceneného výkazu
výmer.
Stručný opis:
Budova požiarnej zbrojnice, ktorej rekonštrukcia je predmetom zákazky, sa nachádza v meste
Revúca, v zastavanom území m. č. Revúčka, na parcele číslo 1580/3, súpisné číslo 292. Účelom
riešeného objektu je zvýšenie kapacity priestorov pre požiarnu techniku.
Navrhovaná rekonštrukcia rieši uzavretie členeného pôdorysu do jednoduchého obdĺžnikového
tvaru. Novovytvorené priestory vytvoria väčší priestor pre umiestnenie hasičských áut.
Podrobne je predmet zákazky špecifikovaný v projektovej dokumentácii a položkovite vo výkaze
výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Hlavný kód CPV: 45216121-8
4. Druh zákazky: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
5. Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 26 637,75 EUR bez DPH
6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie, ide o jeden vecne, funkčne a logicky
nedeliteľný predmet obstarávania.
7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky:

Zmluva o dielo, viď príloha tejto výzvy.
Dôrazne upozorňujeme záujemcov, aby venovali zvýšenú pozornosť zneniu zmluvných
podmienok a dôkladne si zmluvu o dielo prečítali pred jej podpísaním.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu, ak relevantné.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnosť poskytnúť objednávateľovi k podpisu zmluvy
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do 5
pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v
rozsahu minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní.
9. Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností
prijímateľa pomoci
Viď zmluva o dielo – maximálne do 5 mesiacov
10. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Do 21.1.2019 do 09:00 hod.
Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, 013 03 Varín.
Ponuky sa budú otvárať dňa 21.1.2019 o 11:00 hod. v Enixa, s.r.o., Ľudovíta Štúra 917, Varín.
11. Podmienky účasti – Osobné postavenie:
A) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti stanovenú podľa § 32 ods. 1 písm. e) – je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Splnenie podmienky účasti preukazuje uchádzač alebo každý člen skupiny dodávateľov
jedným zo spôsobov, a to nasledovne:
a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) ZoVO - doklad o oprávnení dodávať
tovar, poskytovať službu, alebo uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky alebo
b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 ZoVO, a z
ktorého bude zrejmé, že uchádzač poskytuje stavebnú prácu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky.
c) Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo
potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme
aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.
V súlade s § 187 ods. 7 ZoVO, ktorý nadobudol účinnosť dňa 18.04.2016, je zápis v zozname
hospodárskych subjektov vykonaný podľa predpisov účinných do 17.04.2016 zápisom v
rozsahu zapísaných skutočností.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý
vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 ZoVO. V prípade, že uchádzač je vedený v
tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Iné podmienky účasti podľa § 33 a § 34 zákona o VO: nevyžaduje sa.
12. Použitie elektronickej aukcie: nie
13. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: do 30.6.2019
14. Obsah ponuky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky:
Ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako originál alebo overená kópia
dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou, kuriérom alebo osobne, v lehote na
predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné:

Obsah ponuky:
a) identifikačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
kontaktné údaje – štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail, s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,
b) doklad podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. e) – doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky;
postačuje fotokópia alebo informácia o zapísaní uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov
vedenom ÚVO,
c) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný za uchádzača
oprávnenou osobou,
d) za uchádzača doplnená na vynechaných miestach a podpísaná zmluva o dielo s prílohou.
Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku alebo
typové označenie, uchádzač môže naceniť ekvivalentnú položku pri zachovaní všetkých
funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov.
Informácia pre úspešného uchádzača: je potrebné preštudovať si zmluvu o dielo v prílohe tejto
výzvy. Zmluva bude podpísaná s úspešným uchádzačom až po kontrole procesu verejného
obstarávania a po podpise grantovej zmluvy.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH za dielo (celková cena pri
neplatcoch DPH), t.z. ponuková cena v € vrátane DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH.
Cena musí byť zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní
s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie
úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR s DPH
resp. konečnú cenu v EUR v prípade neplatcu DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky.

..........................................................
Ing. Július Buchta,
primátor Mesta Revúca
8.1.2019

Prílohy výzvy:
Návrh na plnenie kritéria
Zmluva o dielo
Výkaz výmer
Projektová dokumentácia

Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky:

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice Revúca, m.č. Revúčka

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania:
Kontaktné údaje (meno, tel, e-mail):

Vypĺňa platca DPH:

P.č.
1

Popis časti predmetu
zákazky

Cena za služby
v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena za služby
v EUR s DPH

Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice Revúca, m.č.
Revúčka

Vypĺňa neplatca DPH:

P.č.
1

Popis časti predmetu
zákazky

Cena za v EUR

Rekonštrukcia požiarnej
zbrojnice Revúca, m.č.
Revúčka

Kritérium: najnižšia cena v EUR s DPH.
Vypracoval: ....................
Dňa: ..............

štatutárny zástupca
(meno, priezvisko, príp. pečiatka)

