SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska Betliarska 18, 048 01 Rožňava

Váš list č./zo dňa

Naša značka
439/2022

Vybavuje
Mgr. Gregorová
058/7322946

Rožňava
09.09.2022

VEC:
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
pod názvom: „Oprava oporného múru III. Etapa“, vrátane dodania na miesto určenia.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 5 ods. 3 písm. c) (stavebné práce), §6 a § 117 „
zákazka s nízkou hodnotou „ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
Obhliadka predmetu zákazky odporúčaná.
Zákazka sa realizuje v plnom rozsahu cez systém EVO.
S pozdravom,

V Rožňave dňa 09.09.2022
PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD
poverená riadením
Príloha:
Výzva na predkladanie cenových ponúk
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Vyhlásenie uchádzača/záujemcu
Čestné vyhlásenie „Konflikt záujmov“
Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 1
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Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu 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 verejnom obstarávaní“)

1. Verejný obstarávateľ:
Názov verejného obstarávateľa: SUBSIDIUM ŠZ a ZpS
Sídlo: Betliarska 18, 048 01 Rožňava
Zastúpená: PhDr. Ingrid Ferenčíková PhD.
IČO: 00695327
DIČ: 2020941208
Kontaktná osoba: Mgr. Ivana Gregorová
tel. č. kontaktnej osoby: 0905 438 850
e-mail kontaktnej osoby: ivana.gregorova@subsidium.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa /URL/:
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Oprava oporného múru III. etapa“
1. Druh zákazky : Stavebné práce
2. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavebných prác:
SUBSIDIUM ŠZ a ZpS, Betliarska 18, 048 01 Rožňava
3. Komunikácia verejného obstarávateľa s uchádzačom/záujemcom:
Elektronicky: Verejný obstarávateľ určuje prostriedky elektronickej komunikácie vrátane
doručovania tak, aby boli všeobecne dostupné, nediskriminačné a prepojiteľné so všeobecne
používanými produktmi informačných a komunikačných technológií, a aby nedošlo
k obmedzeniu možnosti záujemcov alebo uchádzačov zúčastniť sa verejného obstarávania.
Komunikácia sa bude uskutočňovať elektronicky spôsobom určeným funkcionalitou
elektronického komunikačného nástroja EVO na portáli www.uvo.gov.sk , ak nie je v tejto
Výzve výslovne uvedené inak.
bude zabezpečená cez informačný systém EVO
file:///C:/Users/Admin/Downloads/schema_evo_18_0.pdf
https://www.uvo.gov.sk/verejny-obstaravatel-obstaravatel/portal-systemu-evo-60d.html
7. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky, platobné
podmienky): - Výsledkom je Zmluvy o vykonaní predmetu zákazky, - realizácia do
31.10.2022, - Úhrada vo forme faktúry po vykonaní predmetu zákazky.
8. Opis predmetu zákazky: Príloha – Požadované stavebné práce
9. Spoločný slovník obstarávania:
10. Predpokladaná hodnota zákazky: Určenie predpokladanej hodnoty a zároveň určenie
úspešného uchádzača bude realizované týmto prieskumom trhu, pričom prieskum trhu je
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nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO.) Maximálna
suma obstarávanej výšky je 10.000,- bez DPH, 12.000,- € s DPH
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Vystavenie Faktúry po realizácii
predmetu zákazky so splatnosťou 14 dní.
12. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie týchto dokladov/dokumentov:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného
postavenia:
• Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočniť práce, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky.
Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré
zodpovedajú 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, ktorý nespĺňa podmienky
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa §
40 ods. 6 písm. f).
• Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej
uzavretia uviedol podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom,
navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Navrhovaný subdodávateľ musí
preukázať splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods.
1 písm. e) ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú bude realizovať v
subdodávke. Zároveň subdodávateľ musí preukázať splnenie podmienky účasti týkajúcej
sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO a nesmie u tejto osoby existovať
dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO (konflikt záujmov nemožno odstrániť
inými účinnými opatreniami).
13. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Najnižšia cena
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 28.9.2022

do: 9:00 hod.

Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
15. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: Ponuka sa predkladá cez informačný systém IS
EVO
16. Požadovaný obsah ponuky: Cenová ponuka po položkách, celková cena s DPH
Ostatné požadované dokumenty, Prílohy.
17. Vyhodnotenie ponúk: Dňa: 28.9.2022
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Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska
splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria
na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok
účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na
predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk
všetkým uchádzačom elektronicky cez EVO. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača
kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom
bude uzatvorená Zmluva.
18. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
19. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 9.9.2022
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