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Žilina
24. 8. 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka podľa §117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Žilinský samosprávny kraj
Sídlo:
Komenského 48, 011 09 Žilina
IČO:
37 808 427
DIČ:
202 162 6695
Zastúpený:
Ing. Erika Jurinová, predsedníčka
Kontaktná osoba:
Andrea Gergelyová
e-mail:
obstaravanie.zsk@gmail.com
2. Názov predmetu zákazky
„Spojená škola Žilina – Bytčica – stavebné a technologické úpravy plynovej kotolne“
3. Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavby.
4. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV
45000000-7 Stavebné práce
5. Typ zmluvy
Zmluva o dielo
6. Stručný opis predmetu zákazky
Predmet zákazky: Predmetom projektu je inštalácia oddeľovacieho doskového výmenníka
tepla pre kotolový okruh, Výmenu 2 ks ktlov toho istého typu a výkonu (Buderus GB 162100) a výmenu 3 ks spalinových výmeníov nachádzajúcich sa v areáli Spojenej školy
Bytčica. Oddeľovací výmeník tepla sa inštaluje za účelom ochrany teplovodních kotlov.
Spalinové výmenníky a výmena kotlov sa vykonáva za účelom zabezpećenia bezpečnej
výroby a dodávky tepla z predmetnej teplovodnej kotolne.
Špecifikácie stavby:
Predmetom projektu je inštalácia oddeľovacieho doskového
výmenníka tepla pre kotolový okruh, Výmenu 2 ks ktlov toho istého typu a výkonu
(Buderus GB 162-100) a výmenu 3 ks spalinových výmeníov nachádzajúcich sa v areáli
Spojenej školy Bytčica. Oddeľovací výmeník tepla sa inštaluje za účelom ochrany
teplovodních kotlov. Spalinové výmenníky a výmena kotlov sa vykonáva za účelom
zabezpećenia bezpečnej výroby a dodávky tepla z predmetnej teplovodnej kotolne.
Predmetom plnenia je zabezpečenie stavebného diela podľa projektu stavby a rozpočtu ktorú
vypracoval Ing. Martin Lenko, Projektant stavby: Ing. Pavol Falát, číslo zákazky PD 013/2018//F,
dátum Júl 2018, ktorý tvorí prílohu výzvy.

Projektová dokumentácia:
Vykurovanie - Plynová kotolňa
Spojená škola Bytčica - technická správa
Spojená škola Bytčica - výpis materiálu
v.č. 1 - Schéma zapojenia kotolne - pôvodný stav
v.č. 2 - Pôdorys kotolne - pôvodný stav
v.č. 3 - Schéma zapojenia kotolne - novonavrhovaný stav
v.č. 4 - Pôdorys kotolne - novonavrhovaný stav
v.č. 5 - Pohľad P
v.č. 6 – Štítky
Uzemnenie
2_PD5039-18-04_E_TS
3_PD5039-18-04-01_E_VC_Technologická schéma – uzemnenie
3_PD5039-18-04-02_E_VC_Pôodorys - uzemnenie
7. Predpokladaná hodnota stavby je 36 771,05 Eur bez DPH.
8. Rozsah predmetu zákazky
Neoddeliteľnou súčasťou výkazu výmer je technická správa a výkresová časť projektovej
dokumentácie. Výkaz výmer neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani
rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo
technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a
technológií..
Iné obmedzenia: harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so
zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia, prispôsobiť postup prác potrebám
zariadenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo úpravy rozsahu vykonania diela podľa aktuálnej potreby
a prevádzkových podmienok prevádzkovateľa zariadenia, realizovať práce rozdelením na
jednotlivé etapy v časovom aj obsahovom rozsahu.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Spojená škola, Hlavná 2, Žilina - Bytčica 3.
10. Termín realizácie predmetu zákazky
Doba realizácie zahŕňa aj čas potrebný na odovzdávacie a preberacie konanie, a s tým
súvisiacu prípravu všetkých náležitostí (atesty, skúšky, revízne správy, doklady).
Predpokladaný termín ukončenia realizácie stavebných prác 2 mesiace odo dňa písomného
prevzatia staveniska zhotoviteľom.
11. Rozdelenie predmetu zákazky a variantné riešenie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet
zákazky. Zadávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
12. Hlavné podmienky financovania
Stavba bude financovaná z rozpočtu ŽSK. Cenu uviesť konečnú, vrátane cestovných
a ďalších súvisiacich nákladov na výkon predmetu zákazky. Všetky náklady a výdavky
spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok obstarávania. Ponuky zostávajú ako
súčasť dokumentácie obstarávania.
Podrobné vymedzenie ceny za výkon činností, platobné podmienky a fakturácie sú
uvedené v Čl. IV. Zmluvy o dielo.
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13. Spôsob určenia ceny
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov a uvedená v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Sadzba a výška DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke
Cena musí byť vyjadrená ako cena za kompletné plnenie predmetu zákazky. Cena, ktorú
potenciálny dodávateľ v ponuke uvedie, sa za takú považovať aj bude.
Cena za predmet zákazky je maximálna, pričom musí zahŕňať všetky plnenia nevyhnuté pre
riadne splnenie predmetu zákazky.
13.1 Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet zákazky na základe vlastných
výpočtov, činností, výdavkov, príjmov a podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je
pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s
plnením predmetu zákazky.
13.2 Uchádzač je povinný ceny zaokrúhliť na dve desatinné miesta.
13.3 Uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 Výzvy - Návrh na plnenie kritéria cenu za celý predmet
zákazky vyjadrený v EUR s DPH a rozpíše požadované položky a Rozpis ceny jednotlivých
položiek
13.4 Uchádzač uvedie v Cenovej ponuke cenu za celý predmet zákazky v ktorej budú
zahrnuté všetky náklady potrebné na realizovanie položky (doprava, stroje, nástroje,
spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné, mzdy a iné
náklady).
13.5 Cena bude vyjadrená v EUR ako celková cena s DPH a budú v nej zahrnuté všetky
náklady potrebné na realizovanie predmetu zákazky „Spojená škola Žilina – Bytčica –
stavebné a technologické úpravy plynovej kotolne“
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle príslušných
predpisov (ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj
v EUR s DPH.
13.6 Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu v EUR bez
DPH. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač v ponuke.
13.7 Ceny uvedene v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia
predmetu zákazky a nie je možné ich zvýšiť.
14. Podmienky účasti uchádzačov
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Osobné postavenie
Doklad potrebný na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia §32 ods. 1 písm. e) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač
ponuku (kópia) alebo kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu hospodárskych
subjektov.
- Technická alebo odborná spôsobilosť
• Doklad o odbornej spôsobilosti na oprava, rekonštrukcia a montáž vyhradeného
technického zariadenia
Ostatné
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-

Vyplnená Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií - Uchádzač je povinný
vypísať cenovú ponuku do predloženej tabuľky
Vyplnenú Prílohu č. 2 - Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača
Vyplnenú Prílohu č. 3 – Výkaz Výmer - Uchádzač nesmie meniť jej formát, text, ani
pridávať a odstraňovať bunky.

15. Lehota na predkladanie ponúk
07. 09. 2018 do 14:00 hod.
Doručenie poštou, elektronicky alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
Pokiaľ ponuku predkladá osobne alebo poštou je v uzatvorenom obale s označením:
„Súťažná ponuka – neotvárať!“, heslo zákazky: “Spojená škola Žilina – Bytčica –
stavebné a technologické úpravy plynovej kotolne“.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti
neotvorená.
16. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša výhradne
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu zadávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie verejného obstarávania.

17. Lehota viazanosti ponuky
Ponuka predložená na základe tejto výzvy musí byť viazaná do 30. 09. 2018.
18. Preskúmanie ponúk
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré boli doručené v lehote
na predkladanie ponúk a spĺňajú formálne náležitosti. Vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
19. Kritéria na hodnotenie ponúk
Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena – najnižšia celková cena v EUR vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú
okolnosti podľa § 57 ods. 2 zákona.
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto
výzve na predloženie ponuky sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
20. Prílohy
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č.2 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3 Výkaz výmer - Príloha č. 3A – Výkaz výmer – technológia
Príloha č. 3B - Výkaz výmer - uzemnenie
Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia
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