Výzva na predkladanie cenovej ponuky
ŠKOLA v PRÍRODE KYSAK, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzývame na predkladanie cenovej ponuky v zmysle
§ 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov: Škola v prírode Kysak
Sídlo: Kysak 324, 044 81 Kysak
Štatutárny orgán: Mgr.Zuzana Labancová – riaditeľka školy
IČO: 31300065
DIČ: 2021185573
IČ DPH: nie je platcom
Kontaktná osoba : Mgr. Zuzana Labancová, mob. +421 905 521 273,
skolavprirode.kysak@hotmail.com, www.svpkysak.sk
2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
na internetovej adrese (URL):
https://www.svpkysak.sk/oznamy a web sídle Košického samosprávneho kraja
www.vucke.sk
3. Názov predmetu zákazky:
Výstavba multifunkčného ihriska
4. Hlavný kód CPV:
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
5. Druh zákazky:
stavebné práce
6. Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, a to výstavba multifunkčného ihriska na
pozemku Školy v prírode Kysak. Súčasťou opisu predmetu zákazky je Návrh na plnenie kritérií,
ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy, výkaz výmer – časť stavebná SO 01 prílohu č. 2 tejto výzvy,
výkaz výmer – časť osvetlenie SO 02 tvorí prílohu č. 3 tejto výzvy, čestné vyhlásenie príloha č.4,
návrh zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy, zoznam uskutočnených prác príloha č.6 .
Neoddeliteľnou súčasťou priloženej dokumentácie je technická správa, ktorá tvorí prílohu č. 7
tejto výzvy, projektová dokumentácia k časti multifunkčné ihrisko a osvetlenie tvorí prílohu č. 8
tejto výzvy
7. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si
sami overili a získali všetky potrebné informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu spracovania
ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcov. Verejný obstarávateľ

odporúča záujemcom vopred oznámiť svoju účasť na obhliadke kontaktnej osobe verejného
obstarávateľa: Mgr. Zuzana Labancová, t.č. 0905 521 273, skolavprirode.kysak@hotmail.com.
Z obhliadky bude vyhotovená prezenčná listina, na ktorej bude uvedený názov zákazky, dátum,
obchodné meno záujemcu a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá sa obhliadky zúčastnila,
rovnako aj podpis kontaktnej osoby za verejného obstarávateľa.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
64 835,67 € bez DPH
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ uskutoční výber úspešného uchádzača na základe kritéria najlepšieho
pomeru ceny a kvality. K jednotlivým kritériám bude verejný obstarávateľ prideľovať body.
Zoznam kritérií:
a) celková (zmluvná) cena za predmet zákazky v € s DPH (max. 80 bodov
- uchádzačovi, ktorý predloží ponuku obsahujúcu najnižšiu cenu (najvýhodnejšia ponuka) bude
za dané kritérium pridelený maximálny počet bodov . Cenovú časť ponuky spracuje
záujemca/uchádzač v rozsahu predloženého výkazu výmer položkovým rozpočtom so
súhrnnou rekapituláciou nákladov podľa jednotlivých častí SO 01 a SO 02. Rekapitulácia
nákladov musí obsahovať celkovú cenu diela bez DPH a s DPH. V prípade uvedenia
konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti tejto výzve (vrátane prílohy-technická
špecifikácia) môže záujemca/uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci minimálne
požiadavky-parametre.
Záujemca/uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy položiek
v súlade s výkazom výmer. Záujemca/uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané
súbory, tak ako je uvedené vo výkaze výmer. V prípade, že záujemca/uchádzač neocení všetky
položky uvedené vo výkaze výmer, alebo rozpísané súbory vo výkaze výmer ocení len jednou
cenou ako súbor (bez podrobného rozpisu), takáto ponuka záujemcu/uchádzača nebude
akceptovaná. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou
diela.
- počet bodov za toto kritérium sa bude jednotlivým uchádzačom prideľovať podľa nasledujúceho
vzorca: = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑣ýℎ𝑜𝑑𝑛𝑒𝑗š𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑘𝑦/ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑑𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑝𝑜𝑛𝑢𝑘𝑦 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑦 𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣
𝑧𝑎 𝑑𝑎𝑛é 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚

b) lehota výstavby v pracovných dňoch (max. 20 bodov)
- uchádzačovi, ktorý predloží ponuku s najnižšou lehotou výstavby bude za dané kritérium
pridelený maximálny počet bodov
- realizácia výstavby v zmysle platnej legislatívy SR .Uchádzač musí pri stanovení lehoty
výstavby dodržať technologický postup stavebných prác po jednotlivých pracovných činnostiach záberoch (položkách) v nadväznosti na dodržanie platnej legislatívy SR a štátnych technických
noriem
- počet bodov za toto kritérium sa bude jednotlivým uchádzačom prideľovať podľa nasledujúceho
vzorca: = ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖žš𝑒𝑗 𝑙𝑒ℎ𝑜𝑡𝑦 𝑣ý𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦/ℎ𝑜𝑑𝑛𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑑𝑧𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒𝑗 𝑙𝑒ℎ𝑜𝑡𝑦 𝑣ý𝑠𝑡𝑎𝑣𝑏𝑦 𝑥 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚á𝑙𝑛𝑦
𝑝𝑜č𝑒𝑡 𝑏𝑜𝑑𝑜𝑣 𝑧𝑎 𝑑𝑎𝑛é 𝑘𝑟𝑖𝑡é𝑟𝑖𝑢𝑚

10. Termín realizácie prác:

Termín - max. do 60 dní od prevzatia staveniska . Lehota výstavby je kritériom na vyhodnotenie
ponúk
11. Podmienky účasti:
11.1 Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť ten hospodársky subjekt, ktorý spĺňa podmienky
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 ZVO, a to,
že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
- uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti:
a) dokladmi podľa §32 ods. 2 písm. e) resp. podľa ods. 4 a 5 zákona č. 343/2015 ZVO –
doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm.
f) zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyžaduje
predloženie dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f) – doloženým čestným vyhlásením podľa
prílohy č. 4 tejto výzvy.
11.2 Podmienky účasti týkajúce sa ekonomického a finančného postavenia – neuplatňuje sa.
11.3 Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti:
podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO - uchádzač predloží zoznam stavebných prác uskutočnených za
predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, miest a lehôt
uskutočnenia stavebných prác; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní
stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak
odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení
potvrdí odberateľ; ak
také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo
zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Uchádzač môže referencie preukázať v súlade s § 12 ZVO referenciou zverejnenou v evidencii
referencií, resp. podľa § 187 ods. 6 ZVO.
Uchádzač predloží zoznam zrealizovaných stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia verejného obstarávania, ktorý musí obsahovať zákazky rovnakého alebo obdobného
charakteru ako je obstarávaná zákazka, pričom aspoň jedna zákazka musí byť v minimálnej
hodnote ako je predpokladaná hodnota obstarávanej zákazky. Za stavebné práce rovnakého alebo
obdobného charakteru ako je predmet zákazky sa považujú stavebné práce na výstavbe
multifunkčných ihrísk.
Zoznam príloha č. 6 bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom
štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a bude predložený ako originál
alebo úradne overená kópia.
Uchádzač, musí v súlade s § 34 ods.1 písm. g zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov preukázať, že disponuje osobou s požadovanou praxou
a skúsenosťami v profesii stavbyvedúci - osoba s odborným zameraním stavbyvedúci pre
pozemné stavby v zmysle Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentný doklad

V prípade, že požadované doklady sú uvedené na verejne dostupných portáloch, hospodársky
subjekt nie je povinný tento doklad predkladať, verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke
uvedenie linku na overenie si požadovaného dokladu za predpokladu, že takto uverejnený doklad
je aktuálny v čase predkladania ponuky.
12. Použitie elektronickej aukcie:
Nie.
13. Lehota na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk je do 23.10. 2019 do 12.00 hod.
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
Škola v prírode Kysak 324, 044 81 Kysak
Spôsob doručenia ponuky: prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na vyššie
uvedenú adresu.
Ponuka doručená po stanovenej lehote na predkladanie ponúk nebude prijatá a neotvorená bude
vrátená uchádzačovi.
14.Obsah ponuky:
Ponuku uchádzač predkladá v listinnej forme a musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
Nacenený výkaz výmer podľa prílohy č.2 a č.3
Čestné vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 4 tejto výzvy
Vyplnený Návrh Zmluvy podľa prílohy č. 5 tejto výzvy
Zoznam uskutočnených prác podľa prílohy č. 6 tejto výzvy
doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa bodu 11) tejto výzvy.

15. Spôsob predloženia ponuky:
Verejný obstarávateľ žiada predložiť ponuky v písomnej listinnej podobe v uzatvorenej obálke
označenej názvom predmetu zákazky: „Výstavba Multifunkčného ihriska“ – NEOTVÁRAŤ.
16. Termín otvárania ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 24.10.2019 o 11.00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.
Otvárania ponúk je neverejné.
17. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:

Minimálna lehota viazanosti ponuky do 30.4.2020.
18. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Bude sa financovať formou bezhotovostného platobného styku po odovzdaní a prevzatí
dokončeného diela. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok na predmet zákazky.
19. Doplňujúce informácie

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výzvu na predkladanie ponúk, ak:
a) ani jeden uchádzač nepredložil ponuku,
b) ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným verejným obstarávateľom,
c) ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola výzva vyhlásená a nebolo možné ich
predvídať alebo
d) ak bude predložená iba jedna ponuka.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu o dielo na základe tejto výzvy na
predkladanie ponúk, a to v prípade ak cenová ponuka bude prevyšovať predpokladanú hodnotu
zákazky.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné uzavrieť zmluvu o dielo
s uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrieť zmluvu o dielo s
uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako ďalší v poradí úspešnosti.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov, predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného uchádzača pri vyššie uvedenom
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle platného zákona o verejnom
obstarávaní.
Táto výzva na predloženie ponuky je postup zadávania zákazky na uskutočnenie stavebných prác,
pri ktorom sa uplatňuje ustanovenie § 117 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie daného predmetu
zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, za dodržania základných princípov verejného
obstarávania – princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie, princípu
transparentnosti a princípu proporcionality, princíp hospodárnosti a princíp efektívnosti.
Uchádzači budú oboznámení s výsledkom vyhodnotenia ponúk prostredníctvom elektronickej
správy na kontaktné e-mailové adresy.
Zoznam príloh:
Príloha č. 1 – návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - výkaz výmer – časť SO 01
Príloha č. 3 - výkaz výmer - časť SO 02
Príloha č. 4 – čestné vyhlásenie
Príloha č. 5 - návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 6 - zoznam uskutočnených prác
Príloha č. 7 – technická správa
Príloha č. 8 - projektová dokumentácia - časť SO 01 a SO 02 multifunkčné ihrisko a osvetlenie

V Kysaku 16.10.2019

Mgr. Zuzana Labancová – riaditeľka školy

