Výzva na predkladanie cenových ponúk č. 4/2019
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Centrum sociálnych služieb EDEN
Adresa:
Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok
IČO:
42348901
DIČ:
2023957375
Zastúpený:
Mgr. Andrea Šišilová – riaditeľka CSS EDEN
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Krivošová
Telefón:
+421907732775
Elektronická pošta:
krivosova.jana@vuczilina.sk
3. Druh zákazky
Zákazka na uskutočňovanie stavebných prác (rekonštrukčné práce), ktoré nie sú bežne dostupné
na trhu – ZsNH.
4. Názov zákazky:
Zateplenie strechy prístavby na budove telocvične.
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zateplenie strechy prístavby na budove telocvične v zmysle priloženej
projektovej dokumentácie. Súčasťou celkovej ceny budú dopravné náklady, demontáž
pôvodnej strešnej krytiny vrátane likvidácie a vývozu vzniknutého odpadu, montáž novej
strešnej krytiny v zmysle projektu. Uvedené si zabezpečí úspešný dodávateľ vo vlastnej réžii.
Ide konkrétne o priteplenie a zároveň novú hydroizolačnú vrstvu strechy prízemnej časti.
Strešný plášť danej strechy pozostáva zo stropných dosiek PZD hrúbky 250 mm, následne zo
škvárového násypu a plynosilikátových dosiek hrúbky 150 mm. Dosky sú prekryté asfaltovou
lepenkou. Na existujúce asflatové pásy sú navrhnuté izolačné PIR dosky hrúbky 100 mm +
polystyrénové dosky hrúbky 140 mm. Dosky sa prekryjú ochrannou textíliou a prevedie sa
hydroizolačná strešná fólia. Popri priteplení a zahydroizolovaní strechy sú navrhnuté aj nové
klampiarske prvky ako aj úprava okapu a atiky strechy.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
Centrum sociálnych služieb EDEN, Pod lipami 74, 033 01 Liptovský Hrádok
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce
45212222-8 Stavebné práce na telocvičniach
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
viď priložená Projektová dokumentácia (Výkaz výmer, PDF dokumentácia)
10. Termín realizácie predmetu zákazky:
4 kalendárne mesiace od uzatvorenia Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom

11. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH
- 45 000 EUR bez DPH, ide o maximálnu výšku zdrojov za celý predmet zákazky.
V prípade, že cenová ponuka uchádzača bude vyššia ako 54 000 EUR s DPH, táto cenová
ponuka nebude hodnotená a posudzovaná.
12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Cenu uviesť konečnú, vrátane všetkých nákladov ako cenu s DPH –cena za celý predmet
zákazky zaokrúhlenú na max. 2 desatinné miesta.
Súčasťou celkovej ceny za dielo je – viď. Výkaz výmer.
Uchádzač uvedie v Prílohe č. 1 Výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritérií cenu za celý
predmet zákazky vyjadrený v EUR s DPH. Návrh na plnenie kritérií zasiela uchádzač
o zákazku spolu s cenovou ponukou – vyplnením excel. súborom Výkaz výmer verejnému
obstarávateľovi.
Navyšovanie ceny počas realizácie diela ani po jeho odovzdaní sa nepripúšťa, doručená cenová
ponuka uchádzača je záväzná a konečná a musí zahŕňať všetky požadované plnenia nevyhnutné
na riadne splnenie 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. Doručené ponuky sa neposielajú späť a zostávajú ako
súčasť dokumentácie verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí faktúru až po
kompletnom odovzdaní diela, ak bude dielo prevzaté bez výhrad.
Bližšie podmienky čo sa týka ceny a platobných podmienok obsahuje návrh Zmluvy o dielo
(Príloha č. 2).
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu úspešnému uchádzačovi a vyhradzuje si právo
neuzatvoriť Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom.
13. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) potvrdenie o oprávnení v danom odbore podnikať vo vzťahu k predmetu zákazky (kópia),
b) potvrdenie o zápise do Registra partnerov verejného sektora v prípade, ak je na to uchádzač
v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov povinný, príp. Vyhlásenie, že uvedenú povinnosť uchádzač v zmysle
zákona nespĺňa,
c) vyplnenú Prílohu č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií (originál),
d) cenovú ponuku (originál) – vypísanú do predloženej tabuľky (Výkaz výmer) bez zmeny
formátu, textu, pridávania a odstraňovania buniek
e) návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača – Príloha č. 2.
V prípade nepredloženia všetkých vyššie uvádzaných požadovaných dokumentov od
uchádzača, tento nebude zaradený do vyhodnotenia ponúk a jeho ponuka nebude
posudzovaná, čo verejný obstarávateľ uvedie s odôvodnením do Zápisu z vyhodnotenia
ponúk.
14. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky a označenie obalu ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 31.05.2019, do 12,00 hod.
Cenové ponuky vrát. požadovaných príloh v zmysle bodu 13. tejto Výzvy je možné zaslať
poštou, kuriérom alebo doručiť osobne na kontaktnú adresu: Ing. Jana Krivošová, Centrum
sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01 Liptovský Hrádok najneskôr
v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky doručené e-mailovou komunikáciou sa nebudú
akceptovať.
V prípade doručenia ponuky po lehote na predkladanie ponúk, táto nebude otvorená a bude
vrátená odosielateľovi ponuky.

Vyhodnotenie ponúk prebehne do 2 pracovných dní o čom budú oboznámení všetci uchádzači,
ktorí predložili ponuky do stanoveného termínu.
Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miesta realizácie diela do 30.05.2019 – v pracovných
dňoch v čase od 7,00 hod. – 15,00 hod.
14.1 Uchádzač predkladá ponuku na celý predmet zákazky. Ponuku vloží do samostatného
nepriehľadného obalu. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený a zabezpečený
proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi
Na vrchnom obale/obálke ponuky, uchádzač uvedie
Adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa
Adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
Označenie „súťaž – neotvárať“
Označenie názvom zákazky: „Zateplenie strechy prístavby na budove telocvične– adresa Pod
lipami 74, Liptovský Hrádok“
15. Vyhodnotenie ponúk na základe:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky uvedený v prílohe č.1 – Návrh na
plnenie kritérií spolu s požadovanými dokladmi uvedenými v bode 13 tejto Výzvy.
16. Ďalšie informácie:
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.
17. Prílohy k výzve:
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2: Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 3: Projektová dokumentácia
- výkaz-výmer
- technická správa
- výkresová časť
Výsledkom bude Zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.
Dátum: 22.5.2019
Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby
za proces verejného obstarávania: Ing. Jana Krivošová
Meno, priezvisko a podpis zodpovedného
riadiaceho pracovníka: Mgr. Andrea Šišilová

Príloha č. 1 Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov zákazky: Zateplenie strechy prístavby na budove telocvične, Pod lipami 74,
Liptovský Hrádok
Verejný obstarávateľ: Centrum sociálnych služieb EDEN, Sady M. R. Štefánika 66/3, 033 01
Liptovský Hrádok
Uchádzač (názov, sídlo): .................................................................
IČO:........................................
Cenová ponuka na predmet zákazky:
Ponuku je potrebné uviesť do nasledovnej tabuľky
Zákazka

Cena bez DPH v
EUR

DPH

Cena s DPH
v EUR – celková
cena za predmet
zákazky konečná cena –
Návrh na plnenie
kritéria

Zateplenie strechy prístavby
na budove telocvične

V cenovej ponuke sú zahrnuté všetky náklady uchádzača spojené s realizáciou predmetu
zákazky v zmysle Výzvy č. 4/2019.

V..........................................., dňa.............

..............................................
Pečiatka, meno a priezvisko,
podpis oprávnenej osoby uchádzača

Príloha č. 2: Návrh zmluvy o dielo
ZMLUVA O DIELO
uzavretá v súlade s ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
NÁVRH

I. Zmluvné strany
1.1. ZHOTOVITEĽ:
Zapísaný v
Štatutárny zástupca:
Zástupca pre rokovanie vo veciach zmluvných:
Zástupca pre rokovanie vo veciach technických:
Bankové spojenie:
č.účtu:
IČO:
IČ DPH:
1.2. OBJEDNÁVATEĽ:

Riaditeľka-štatutár:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č.účtu:

CENTRUM SOCIÁLNYCH
SLUŽIEB EDEN
Sady M. R. Štefánika 66/3
033 01 Liptovský Hrádok
Mgr. Andrea Šišilová
Mgr. Andrea Šišilová
42 348 901
2023957375
Štátna pokladnica
SK61 8180 0000 0070 0050 2272

II. Predmet zmluvy
2.1.

2.2.

Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo – Zateplenie
strechy prístavby na budove telocvične, adresa Pod lipami 74, Liptovský Hrádok
v zmysle projektovej dokumentácie a zadaných podmienok vo Výzve na predkladanie
cenových ponúk č. 4/2019, zverejnenej dňa 22.05.2019 na web. stránke
www.regionzilina.sk, a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie.
Miesto zhotovenia diela: budova Telocvične, ul. Pod lipami 74, Liptovský Hrádok.
III. Vykonanie diela

3.1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo pri
dodržaní platných noriem a legislatívy SR, v termíne podľa čl. IV a v zmysle podmienok
zadaných vo Výzve na predkladanie ponúk č. 4/2019 vrát. jej príloh a v súlade
s cenovou ponukou ním predloženou v prieskume trhu, ako víťaznou cenovou ponukou.
IV. Lehoty plnenia

4.1.

Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím
spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku. Rozsah
spolupôsobenia objednávateľa je daný prístupom a odovzdaním budovy telocvične
počas vykonávania diela.

4.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo v termíne: 4 kalendárne mesiace od
uzatvorenia tejto Zmluvy o dielo. V prípade, ak nepriaznivé klimatické podmienky
bránia vykonať dielo v požadovanej kvalite a podľa príslušných technických noriem,
predĺži sa termín realizácie diela o dobu trvania nepriaznivých klimatických podmienok.
Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá
sťažuje zhotovenie diela v lehote dohodnutej podľa prvej vety.

4.3.

Objednávateľ je povinný dielo prevziať.
V. Cena

5.1.

Cena za vykonanie diela je výslednou cenou z prieskumu trhu, ako najnižšia cena
v zmysle predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa diela (cenová ponuka
číslo.......Príloha č. 1_ Návrh uchádzača na plnenie kritérií zo dňa ..........), ktorá je
v súlade s Výzvou na predkladanie ponúk č. 4/2019 vrátane jej príloh.
Celková cena za dielo bez DPH v EUR
DPH 20 % v EUR
Celková cena za dielo s DPH v EUR

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo bez zálohovej platby.
Fakturovaná čiastka podľa cenovej ponuky zo dňa ............................. vo výške
................... EUR s DPH bude uhradená po podpísaní Preberacieho a odovzdávajúceho
protokolu, v ktorom objednávateľ potvrdí prevzatie diela bez výhrad.
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet
zhotoviteľa.
Objednávateľ prehlasuje, že na vykonanie diela, ktorý je predmetom tejto zmluvy má
zabezpečené finančné podmienky.
VI. Podmienky vykonania diela

6.1.

7.2.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym zhotovením
a odovzdaním objednávateľovi v termíne plnenia podľa bodu IV., o čom zhotoviteľ
vyhotoví Preberací a odovzdávajúci protokol, kde bude uvedené, či dielo objednávateľ
preberá s výhradami, alebo bez výhrad, a ktorý podpíšu obidve zmluvné strany v deň
odovzdania a prevzatia kompletného diela.
VII. Spôsob vykonávania diela
Objednávateľ bude pravidelne kontrolovať vykonávanie diela v zmysle § 550 Obch.
zákonníka a nasl..
VIII. Záruka za dielo

8.1.

8.2.

Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku:
- 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov,
- 2 roky na izolačné sklo,
- 3 roky na funkčnosť okien, kovania a príslušenstva,
- 3 roky na montáž výrobkov.
Zhotoviteľ v lehote 20 pracovných dní od písomnej reklamácie odstráni vady, resp.
dohodne v tejto lehote spôsob odstránenia nedostatkov na vlastné náklady zhotoviteľa.

IX. Povinnosti zhotoviteľa
9.1.
9.2.
9.3.

Odovzdať dielo včas bez nedostatkov vecných alebo právnych.
Vybaviť v určenej lehote prípadné reklamácie.
Penalizácia nie je povinnosťou zmluvných strán.
X. Povinnosti objednávateľa

10.1. Prevziať dielo.
10.2. Zaplatiť za dielo.
10.3. V prípade nedostatkov tieto oznámiť zhotoviteľovi a spolupracovať pri ich odstránení.

XI. Záverečné ustanovenia
11.1. Zmluvné strany a ich zástupcovia uzavreli zmluvu slobodne, vážne, žiadna zo strán, ani
jej zástupca, nekonali v omyle, tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné
strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej ustanoveniam porozumeli zhodne čo do
obsahu i rozsahu a zaväzujú sa ju dobrovoľne dodržiavať, čo potvrdzujú svojím
vlastnoručnými podpismi.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná voľnosť nie je
ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť
túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne
účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto vyhlásenia.
Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo v budúcnosti
vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou, vrátane sporov o platnosť,
výklad a zánik tejto zmluvy, budú rozhodované v rozhodcovskom konaní v zmysle
zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní. Zmluvné strany sa rozhodnutiu
vydanému v rozhodcovskom konaní podriadia s tým, že takéto rozhodnutie bude pre
zmluvné strany konečné a záväzné.
11.3. Prípadné zmeny alebo naviac práce požadované objednávateľom budú zapísané a stanú
sa podkladom k ďalšiemu jednaniu a následnej fakturácii vykonaných prác.
11.4. Objednávateľ vyhlasuje, že je schopný v dohodnutých termínoch a lehotách podľa tejto
zmluvy zabezpečiť riadne plnenie svojich povinností.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je schopný v dohodnutých termínoch a lehotách podľa tejto
zmluvy zabezpečiť riadne plnenie svojich povinností.
11.5. Nedeliteľnou prílohou tejto ZoD je príloha: cenová ponuka č..............zo dňa..........
11.6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá zhotoviteľ
a jednu objednávateľ.
11.7. Na ostatné vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa vzťahujú ustanovenia
obsiahnuté v § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

V Liptovskom Hrádku dňa...............
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....................................
Mgr. Andrea Šišilová

....................................

riaditeľ na základe poverenia

Meno, priezvisko a podpis
osoby oprávnenej

Príloha č. 3: Projektová dokumentácia (viď v samostatnom priloženom súbore)
- Výkaz výmer
- Technická správa
- Výkresová časť

