Odbor pre verejné obstarávanie, kontroling a interný audit

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Postup pre zákazky 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 VO)

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Košický samosprávny kraj
Adresa organizácie:
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
IČO organizácie:
35 541 016
WEB organizácie:
www.vucke.sk
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Ing. Dana Štecová
055 / 7268 168
dana.stecova@vucke.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY
Rekonštrukcia strechy objektu č. 2, ul. Strojárenská č. 3, Košice.
3. TYP ZÁKAZKY
Stavebné práce.
4. STRUČNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Pôjde o rekonštrukciu časti strechy objektu č. 2 nachádzajúceho sa v areáli na Strojárenskej
ulici č. 3 v Košiciach, v súlade s § 32 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu v zmysle rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice KPUKE-2016/80464/26081/ST a stavebného povolenia vydaného v zmysle § 66 zákona č. 50/1976 Zb.
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku A/2016/13867-03/I/KUS – viď. bod 19 Prílohy.
5. MIESTO DODANIA ALEBO USKUTOČNENIA PPEDMETU ZÁKAZKY
Objekt č. 2 v areáli na Strojárenskej ulici č. 3, Košice.
6. MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY
Realizácia stavebných prác bude zahŕňať rekonštrukciu predmetnej strechy v zmysle
priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer – viď. bod 19 Prílohy, zabezpečenie
povolenia na zabratie/zaujatie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných
komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a vypracovanie
dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými stavebnými zmenami
v štyroch vyhotoveniach (potvrdené zhotoviteľom).

Predmet, rozsah, technické špecifikácie a parametre zákazky sú určené prílohami tejto výzvy
– opisom predmetu zákazky, výkazom výmer, projektovou dokumentáciou a ostatnými
prílohami.
Táto výzva s prílohami je prístupná na stránke verejného obstarávateľa na nižšie uvedenom
odkaze, odkiaľ je možné stiahnuť jednotlivé prílohy.
http://web.vucke.sk/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/zakazky-podla-par9ods9/rekonstrukcia-strechy-objektu-c-2-ul-strojarenska-c-3-kosice.html
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ
Nepripúšťa sa.
8. LEHOTA NA DODANIE ALEBO USKUTOČNENIE PREDMETU ZÁKAZKY
V zmysle zmluvy o dielo – viď. bod 19 Prílohy.
9. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ
NA DOKUMENTY, V KTORÝCH SA UVÁDZAJÚ
Preddavok nebude poskytnutý. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po vykonaní prác
a ich prevzatí určeným zástupcom objednávateľa. Predmet zákazky bude financovaný
z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Ostatné podmienky financovania vyplývajú
z opisu predmetu zákazky a zmluvy o dielo – viď. bod 19 Prílohy.
10. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač preukáže, že spĺňa § 32 ods. 1 písm. e) platného zákona o VO dokladom
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
11. LEHOTA, MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
V elektronickej forme do 22.07.2016 na adresu: dana.stecova@vucke.sk. Uchádzač predloží
ponuku podpísanú oprávnenou osobou.
Do predmetu správy, ktorá obsahuje ponuku, je potrebné uviesť „Strecha Strojárenská –
Ponuka – Neotvárať“
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 15 tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej
príloh.
12. OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY
V prípade, ak záujemca/uchádzač považuje obhliadku predmetu zákazky za potrebnú, je
možné ju absolvovať po dohode termínu s osobou zodpovednou za technickú realizáciu na
nižšie uvedených kontaktoch:
Ing. Ingrid Banáry, referent investícií, tel. č.: 055/7268 234, 0918 766 120,
e-mail: ingrid.banary@vucke.sk
13. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK
Do 31.12.2016.
14. KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK
Ponuky budú vyhodnotené zodpovedným zamestnancom verejného obstarávateľa na
základe najnižšej ceny.

15. OBSAH PONUKY
– doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti v zmysle bodu 10 tejto výzvy,
– cenová ponuka vrátane komplet 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 doplniť iba svoje identifikačné údaje a cenu
plnenia (prípadne iné údaje), úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na
jej doloženie v potrebnom počte rovnopisov,
– ponuku (jednotlivé dokumenty) je potrebné predložiť vo formáte .pdf,
– ocenený výkaz výmer je potrebné predložiť aj vo formáte .xls (alebo ekvivalent).
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej
príloh.
16. 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 20% ...........................................................................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 musí vychádzať z celého predmetu zákazky,
z opisu 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 ostaných 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 (porealizačné zameranie, dokumentácia
skutočného vyhotovenia stavby v štyroch vyhotoveniach, zabezpečenie povolenia),
uchádzač je povinný uviesť cenu za tieto činnosti v cenovej ponuke osobitne, nad rámec
oceneného výkazu výmer a tieto položky započítať do ním ponúknutej celkovej ceny za
predmet zákazky.

17. ZMLUVNÉ PODMIENKY
Uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý je prílohou tejto výzvy.

18. 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 ekvivalent, a
to 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 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.
19. PRÍLOHY
– Opis predmetu zákazky,
– Návrh Zmluvy o dielo,
– Projektová dokumentácia a výkaz výmer,
– Stavebné povolenie,
– Stanovisko KPÚ.

Košice, 07.07.2016

Ing. Dana Štecová, v.r.
referent pre verejné obstarávanie

