Výzva na predloženie ponuky
I.
1.

Všeobecné informácie.
Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Web organizácie
(URL):
Zastúpený:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

II.

Stredná odborná škola
Gemerská 1, 040 11 Košice
17078423
www.sosgemke.sk
Mgr. Ingrid Sedláková
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
Ing. Gabriela Nagyová
055/6424371
sosgemke@mail.telekom.sk

Postup verejného obstarávania.
Postup pre zákazky podľa § 117zákona 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“).

III. Názov predmetu zákazky.
„Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“.
IV. Opis predmetu zákazky.
1.

Všeobecná charakteristika predmetu zákazky.
Názov

Názov stavby: „Rekonštrukcia obvodového plášťa telocvične“, Stredná odborná
škola, Gemerská 1, 040 11 Košice“

CPV

45000000-7

Druh

Stavebné práce

Predmetom zákazky je výmena ľahkého obvodového plášťa budovy telocvične Strednej odbornej školy
na Gemerskej ulici č. 1, Košice a s tým súvisiace stavebné úpravy v zmysle vypracovanej projektovej
dokumentácie VOJTEK ATELIÉR, Košice, 2018.
Projektová dokumentácia v stupni pre realizáciu v rozsahu:
 A: Sprievodná správa
 B: Technická správa
 C: 1-Situácia
 D: Výkresová časť- 2-21
 E: Projekt organizácie výstavby, BOZP
 F: Rozpočet výkaz výmer
 G: Statický posudok
 H: Požiarna ochrana
 I: Odpadové hospodárstvo
Predmetná časť budovy Strednej odbornej školy slúži ako telocvičňa. Pri výmene obvodového plášťa
nedôjde k dispozičným zmena existujúcich priestorov.
Priestor pod telocvičňou je s priestormi školy prepojený spojovacou chodbou. Na prízemí sa nachádza
telocvičňa spojená s náraďovňou, šatne, výmenník tepla a elektrorozvodňa. Suterénny priestor pod telocvičňou
je využívaný ako sklady.
Hlavný vstup do priestorov telocvične je z priestorov školy spojovacou chodbou. Vedľajší vstup na voľné
priestranstvo je zo severnej strany budovy. Samostatný vstup do časti výmenníkovej stanice je zo západnej
strany budovy.
Úžitková plocha:
Zastavaná plocha:
Obostavaný priestor:

557,76 m2
621,83 m2
5151,00 m3

Rekonštrukciou obvodového plášťa nedôjde k zmene celkových rozmerov budovy
Architektonické a výtvarné riešenie
Budova telocvične má tvar obdĺžnika s úskokom na severozápadnej strane. Celkové rozmery tejto časti budovy
sú 33,31 x 21,43 m.
Predmetná časť budovy telocvične je jednopodlažná s čiastočne zapusteným suterénom v časti pod priestorom
samotnej telocvične. Priestor telocvične prečnieva nad zvyškom budovy kvôli konštrukčnej výške telocvične.
Fasáda budovy je pokrytá ľahkým obvodovým plášťom na báze prefabrikovaných azbest cementových panelov
v hliníkovom ráme so zabodovanými okennými konštrukciami. Predmetný projekt rieši výmenu týchto panelov
za nový ľahký obvodový plášť na báze cement trieskových dosiek na oceľovej nosnej konštrukcii s kontaktným
zatepľovacím systémom. Presvetlenie vnútorných priestorov budú zabezpečovať nové plastové okná. Štítové
steny ostanú pokryté vápenno cementovou omietkou. Strecha ostáva plochá pokrytá PVC fóliou.
Konštrukčné riešenie
Budova bude založená na základových pásoch z prostého betónu. Vertikálne nosné konštrukcie sú z betónu
(suterén), pórobetónových panelov a murované z pórobetónových (1.NP) tvárnic hrúbky 250 mm. Horizontálne
konštrukcie nad suterénom sú pravdepodobne skladané z predpätých stropných panelov a zmonolitnené
betónovou zálievkou. Hlavnú nosnú konštrukciu telocvične tvorí oceľová konštrukcia pozostávajúca z nosných
stĺpov a oceľových strešných väzníkov. Celá konštrukcia je zavetrená v pozdĺžnom a priečnom smere
oceľovými stužidlami. Nosnú konštrukciu vrstiev strechy tvorí trapézový plech.
Spôsob vykurovania
Vykurovanie budovy je zabezpečené prostredníctvom prípojky z teplovodného potrubia do výmenníkovej
stanice. Následne je teplo rozvádzane oceľovým potrubím po budove. Ako vykurovacie telesá slúžia doskové
radiátory.
Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky budú realizovaná v súlade s touto výzvou a jej
prílohami.
Obhliadka predmetu zákazky:
V prípade, že záujemca / uchádzač považuje obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky za potrebnú je
možné obhliadku absolvovať v čase od 10,00 hod. do 12,00 hod. počas pracovných dní, alebo po dohode
termínu s osobou zodpovednou za technickú realizáciu zákazky na nižšie uvedených kontaktoch:
Ing. Gabriela NAGYOVÁ, 055/ 64 44 125, 055/6424371
sosgemke@mail.telekom.sk
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
V. Miesto dodania, alebo uskutočnenia predmetu zákazky
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
VI. Lehota na dodanie alebo uskutočnenie predmetu zákazky:
V zmysle návrhu zmluvy o dielo.
VII. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky: 136681,00 € bez DPH.
VIII. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Preddavok nebude poskytnutý. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného
styku. Cenu za zhotovenie predmetu zákazky uhradí verejný obstarávateľ na základe faktúry.

IX. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium
Celková cena za predmet
zákazky

Spôsob hodnotenia
Hodnotí sa cena vrátane DPH
uvedená v ponuke uchádzača.

Určenie úspešného uchádzača
Úspešný bude uchádzač s najnižšou
celkovou cenou.

X. Predkladanie cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky
-

-

-

-

-

Cenová ponuka vypracovaná podľa bodu XIII. – „Obsah ponuky“ tejto výzvy, vrátane oceneného výkazu
výmer.
Zmluva o dielo v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť v rozpore s návrhom zmluvy
predloženým verejným obstarávateľom v prílohe tejto výzvy, uchádzač musí rešpektovať všetky
ustanovenia zmluvy a do zmluvy doplní iba svoje identifikačné údaje a cenu plnenia, prípadne iné údaje,
ktoré je potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom následne vyzvaný na jej
doloženie v potrebnom počte listinných rovnopisov).
Oslovený subjekt – uchádzač, môže predložiť len jednu cenovú ponuku.
Cenová ponuka sa predkladá v listinnej forme v uzatvorenom nepriehľadnom obale.
Cenovú ponuku je potrebné predložiť – doručiť spôsobom, na miesto a v lehotách stanovených v bode
XIII. tejto výzvy.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá
zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si
overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad
pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu
predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí v čase uzavretia
zmluvy majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora v súlade so Zákonom
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora o zmene a o doplnení niektorých zákonov a túto
povinnosť nesplnili.
Cenová ponuka musí obsahovať návrh ceny - na plnenie kritéria vyhotovený podľa Prílohy č. 1 tejto
výzvy, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení
podnikať, alebo zastupujúcou osobou uchádzača, ktorá je oprávnená zastupovať uchádzača na
základe dokladu, ktorého kópia musí byť súčasťou ponuky.

Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
XI. Spôsob určenia ceny
Cenu predloží uchádzač ako cenu predmetu zákazky celkom v požadovanom rozsahu a to v členení:
Cena predmetu zákazky bez DPH.....................................EUR
DPH pri sadzbe ............ % ............................................... EUR
Cena predmetu zákazky celkom s DPH.............................EUR
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platcom
DPH upozorní.
Pokyny k spôsobu určenia ceny:
-

-

Cena za predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, v platnom znení. Cena bude stanovená v mene EUR.
Uchádzač je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky
(napr. materiálové, mzdové, dopravné a iné) v zmysle tejto výzvy a jej príloh. Cena za predmet zákazky
musí byť určená a vychádzať z celého predmetu zákazky, ocenenia všetkých položiek výkazu výmer
v príslušnom členení, projektovej dokumentácie, ostatných zmluvných podmienok uvedených v zmluve
o dielo, ktorá je prílohou tejto výzvy a ostatných ustanovení tejto výzvy a jej príloh.
V prípade, ak z tejto výzvy a jej príloh vyplýva pre uchádzača povinnosť vykonať aj ďalšie činnosti, ktoré
nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, uchádzač je povinný uviesť cenu za tieto činnosti v cenovej ponuke
osobitne (napr. po realizačné zameranie stavby a pod.) nad rámec ním oceneného výkazu výmer a tieto
položky započítať do ním ponúknutej celkovej ceny za predmet zákazky.

XII. Zmluvné podmienky:
Uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je prílohou tejto výzvy.

XIII. Lehota, miesto, spôsob predkladania ponúk :
Cenové ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk v listinnej forme.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom: 03.09.2019 do 14:00 hod.
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, alebo osobne na adresu:
Stredná odborná škola, Gemerská 1, 040 11 Košice
Ak sa cenová ponuka doručuje osobne na určenú adresu uvedenú bude predkladateľovi vydané
potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto prevzatia cenovej ponuky.
V prípade, ak bude cenová ponuka predložená prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, je
rozhodujúci termín doručenia cenovej ponuky verejnému obstarávateľovi určený v bode XIII. tejto výzvy.
Cenová ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk sa vráti odosielateľovi
neotvorená, ak odosielateľ bude známy.
Cenové ponuky doručené v lehote na predkladanie cenových ponúk sa nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie postupu verejného obstarávania.
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť „Rekonštrukcia obvodového plášťa
telocvične“– Ponuka – Neotvárať“.
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
Obsah ponuky
1. Návrh na plnenie kritéria- vyplnený a podpísaný formulár (formulár je v prílohe k výzve).
2. Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami.
3. Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky – VÝKAZ VÝMER.
4. Zmluva o dielo v zmysle prílohy tejto výzvy – predložená zmluva nesmie byť v rozpore
s návrhom zmluvy predloženým verejným obstarávateľom v prílohe tejto výzvy, uchádzač
musí rešpektovať všetky ustanovenia zmluvy a do zmluvy doplní iba svoje identifikačné údaje
a cenu plnenia, prípadne iné údaje, ktoré je potrebné doplniť (úspešný uchádzač bude verejným
obstarávateľom následne vyzvaný na jej doloženie v potrebnom počte listinných rovnopisov).

XIV.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Pokiaľ sa v súťažných podkladoch nachádzajú údaje určujúce výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu
pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentné materiály a pri dodržaní technických
parametrov navrhovaného zariadenia a materiálov. Uchádzač predloží v ponuke zoznam použitých
ekvivalentných riešení.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo toto
zadávanie zákazky podľa §117 zákona o verejnom obstarávaní vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní
podmienky účasti, alebo ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na
predmet zákazky, resp. ak ponuky prevýšia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Z postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou pre oslovené hospodárske subjekty- predkladateľov
cenovej ponuky - uchádzačov, nevyplývajú na základe predloženej cenovej ponuky žiadne nároky na
vystavenie objednávky, alebo na plnenie predmetu zákazky, ani na úhradu nákladov spojených s jej
predložením.
XV. Prílohy
1.
2.
3.
4.
5.

Návrh na plnenie kritéria
Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami.
Návrh zmluvy o dielo
Neocenený _ Výkaz výmer
Projektová dokumentácia

V Košiciach, dňa 07. 08. 2019

.
Mgr. Ingrid Sedláková
riaditeľka školy

