Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
Oddelenie verejného obstarávania

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

„CZIS – Polikliniky v Košiciach“ – vypracovanie
architektonických štúdií
– výber dodávateľa
1)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
WEB (URL) organizácie:
Kontaktná osoba:
(vo veciach verejného obstarávania)

Košický samosprávny kraj
Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice
35 541 016
www.vucke.sk
Ing. Alžbeta Naďová

Telefón:

+421 (0) 55 7268 253

E-mail:
Kontaktná osoba:
(vo veciach realizačných)
Telefón:
E-mail:

alzbeta.nadova@vucke.sk
Ing. Viera Dulinová
+421 (0) 55 7268 225
viera.dulinova@vucke.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Vyšší územný celok - §7 ods.1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj
2)

Predmet zákazky:

2.1 Názov zákazky: CZIS – Polikliniky v Košiciach – vypracovanie architektonických štúdií
2.2 Druh zákazky: služby
2.3 Miesto dodania: Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 044 62 Košice
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
3)

Stručný opis predmetu zákazky:

3.1 Predmetom zákazky je vypracovanie architektonickej štúdie pre 4 polikliniky, ktoré sa nachádzajú
v meste Košice - Poliklinika nad Jazerom, Poliklinika JUH, Poliklinika SEVER, Poliklinika

VÝCHOD.
Architektonická štúdia - návrh s dôrazom na dispozičné, prevádzkové, konštrukčné a materiálové
riešenia stavby s vysvetľujúcim popisom vo vzťahu k účelu stavby.
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Predmetom štúdie bude nový návrh výtvarného, dispozično-prevádzkového, interiérového,
konštrukčného a materiálového riešenia stavby vzhľadom na požiadavky funkčného využitia objektu.
Riešenie materiálovej bázy povrchových úprav.
3.2 Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v samostatných prílohách č. 1 – 4, ktoré obsahujú podrobný
opis predmetu zákazky pre jednotlivé časti: časť 1_ Poliklinika nad Jazerom, časť 2_Poliklinika JUH,
časť 3_Poliklinika SEVER a časť 4_Poliklinika VÝCHOD.
Architektonická
štúdia
musí
byť
vypracovaná
v zmysle
podmienok
výzvy
IROP-PO2-SC212-PZ-2018- 10 uverejnenej na stránke
http://www.mpsr.sk/index.php?navID=376&id=13472.
4)

Predpokladaná hodnota zákazky:
PHZ spolu: 48 325,00 Eur bez DPH z toho pre časť:
1.
2.
3.
4.

11 762,50 EUR bez DPH
12 378,50 EUR bez DPH
12 412,50 EUR bez DPH
11 762,50 EUR bez DPH

Predpokladaná hodnota zákazky/jednotlivých častí je maximálnou hodnotou pre poskytnutie služby,
vyjadrená sumou bez DPH. Výsledná PHZ bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe
vykonaného prieskumu trhu.
5)

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Umožňuje sa. Uchádzač predkladá ponuku na jednotlivé časti predmetu zákazky. Ponuku môže
predložiť na všetky 4 časti, poprípade len na 3, 2 časti, resp. 1 časť predmetu zákazky.

6)

Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.

7)

Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania:
Lehota dodania: do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

8)

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa
uvádzajú:
8.1 Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku a rozpočtových
prostriedkov verejného obstarávateľa.
8.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v návrhu zmluvy o dielo.

9)

Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
9.1 § 32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e):
1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Na vyhodnotenie splnenia podmienky účasti osobného postavenia verejný obstarávateľ vyžaduje od
jednotlivých uchádzačov predloženie dokladu o oprávnení podnikať v oblasti predmetu zákazky:
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a) Doklad o oprávnení podnikať v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky (Výpis zo ŽR alebo OR
o oprávnení podnikať (v oblasti týkajúcej sa predmetu zákazky), nie starší ako 3 mesiace, resp.
iný ekvivalent dokladu), originál alebo úradne overená kópia,
b) Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov predloží doklad o zápise
formou elektronického odpisu.
Za oblasť týkajúcu sa predmetu zákazky verejný obstarávateľ považuje odborné činnosti vo výstavbe
podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov.
9.2 Ekonomické a finančné postavenie:
Neuplatňuje sa.
9.3 Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
technickej a odbornej spôsobilosti a preukáže ich:
§ 34 ods. 1 písm. g) – ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o vzdelaní a odbornej praxi
alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Odôvodnenie primeranosti podľa § 38 ods. 5: Overenie riadiacej a odbornej schopnosti
uchádzača, potrebnej na kvalitné a plynulé plnenie zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: uchádzač preukáže, že disponuje minimálne 1
odborne spôsobilou osobou, zodpovednou za riadne zhotovenie predmetu zákazky. Uchádzač
predložení doklad odborne spôsobilej osoby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
ekvivalentný doklad, dokumentujúci odbornú spôsobilosť v oblasti predmetu zákazky, čím sa
rozumie projektovanie pozemných stavieb;
V rámci podmienok účasti podľa § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby
len v tom prípade, ak sa táto bude reálne podieľať na realizácii predmetu zákazky.
Dokumenty podľa bodu 9.3 výzvy na predloženie ponúk, predkladá uchádzač ako kópie
s podpisom odborne spôsobilej osoby.
10)

Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte bez DPH, výšku
a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú
a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, že sa počas realizácie zákazky ne
platca DPH stane platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu - navýšenie ceny za predmet zákazky
o cenu DPH).
Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky (napr. materiálové, mzdové, cestovné náklady a iné), v zmysle tejto výzvy a jej
príloh.

11)

Obsah predkladanej ponuky:
Obálka s ponukou musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) doklady na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a podľa § 34 ods.
1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – bod 9.1 a 9.3 tejto výzvy
b) Identifikačné údaje uchádzača podľa prílohy č. 5 tejto výzvy
c) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 6 tejto výzvy.

12)

Označenie obalu ponuky:
Uchádzač vloží ponuku podľa bodu 13. Obsah predkladanej ponuky, do nepriehľadnej obálky, ktorá
musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:
- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.)
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- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania
- označenie heslom „súťaž Neotvárať“
- označenie zákazky „Polikliniky v Košiciach“.
13)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie ponuky do:
13.12.2018 do 10:00 hod.
Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 1) tejto výzvy - osobe, poštou, kuriérom. Pri doručení ponuky osobne sa ponuka
doručuje do podateľne v čase úradných hodín:
Pondelok 7:30-15:30 hod, Utorok 7:30-15:30 hod, Streda 7:30-16:30 hod, Štvrtok 7:30-15:30 hod,
Piatok 7:30-14:30 hod.
Pri doručovaní ponúk je rozhodujúci, pre posúdenie lehoty predloženia ponuky, dátum a čas
doručenia verejnému obstarávateľovi.

14)

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt. Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky
uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa tejto výzvy na predloženie ponúk. Výsledok
vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie.

15)

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
a) najnižšia cena za jednotlivú časť predmetu zákazky podľa prílohy č. 6 tejto výzvy na predloženie
ponúk – Návrh na plnenie kritérií.

16)

Doplňujúce informácie:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného
uchádzača, pri tomto postupe zadávania zákazky, nie je možné podať námietky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil
požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené
informácie, obsah ktorých je požadovaný v tejto výzve a súvisiacich prílohách a pokynoch pre
uchádzačov na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo z úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. V
prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu
s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

17)

Obhliadka miesta predmetu zákazky:
Záujemcovia majú možnosť vykonať ohliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami overili a získali
potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín a čas
ohliadky si môžu záujemcovia dohodnúť vopred u kontaktnej osoby:
Kontaktná osoba:
Ing. Viera Dulinová
Telefón:
+421 (0) 55 7268 225
E-mail:
viera.dulinova@vucke.sk

18)

Dátum odoslania výzvy: 4.12.2018

19)

Počet príloh celkom - 10:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky pre časť 1_ Poliklinika nad Jazerom
Príloha č. 1.1 – Návrh ZoD pre časť 1_ Poliklinika nad Jazerom
Príloha č. 2 – Opis predmetu zákazky pre časť 2_ Poliklinika JUH
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Príloha č. 2.1 – Návrh ZoD pre časť 2_ Poliklinika JUH
Príloha č. 3 – Opis predmetu zákazky pre časť 2_ Poliklinika SEVER
Príloha č. 3.1 – Návrh ZoD pre časť 3_ Poliklinika SEVER
Príloha č. 4 – Opis predmetu zákazky pre časť 2_ Poliklinika VÝCHOD
Príloha č. 4.1 – Návrh ZoD pre časť 3_ Poliklinika VÝCHOD
Príloha č. 5 – Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 6 – Návrh na plnenie kritérií

V Košiciach, dňa 4.12.2018

Ing. Alžbeta Naďová v.r.
referent pre verejné obstarávanie
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