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:
Stredná odborná škola dopravná
Sídlo:
Rosinská cesta 2
IČO:
00651117
DIČ:
2020639104
Zastúpený:
Ing. Mária Vítová, PhD., MBA riaditeľka školy
Kontaktná osoba:
Mgr. Mária Hubočanová
e-mail:
maria.hubocanova@sosdza.sk
2. Názov predmetu zákazky
Odstránenie havarijného stavu a úprava elektroinštalácie internátu SOŠD, Rosinská 2,
Žilina.
3. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie nie bežne dostupnej služby- stavebné a elektroinštalačné práce.
4. Klasifikácia spoločný slovník obstarávania CPV
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45310000-0 Stavebné a montážne práce
51110000-6 Inštalácia a montáž elektrického vybavenia
31200000-8 Elektrické rozvodové a riadiace zariadenia
5. Typ zmluvy
Zmluva o dielo
6. Členenie predmetu zákazky
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
7. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia elektrických rozvodov v priestoroch budovy školského
internátu podľa priloženej projektovej dokumentácie.
Všeobecne: Predmet projektovej dokumentácie (ďalej PD):
- Umelé osvetlenie, vnútorné silnoprúdové rozvody, slaboprúdové rozvody I.NP – II.NP
Internátu SOŠD v Žiline.
Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. V zmysle Vyhl. č.
508/2009 Z.z. elektrické zariadenia v objekte sú zaradené do skupiny B.
Rozsah predmetu zákazky
Projektové podklady
- Projektová dokumentácia stavebnej časti
- Požiadavky investora na rozmiestnenie uvedených prvkov elektroinštalácie
- STN súvisiace s elektrickými zariadeniami navrhovanými v objekte
- Výkaz výmer (zadanie)-rozpočet (v členení podľa požiadaviek obstarávateľa)
- Položkový rozpočet (– viď. príloha výzvy)

8. Forma dodania predmetu zákazky
Dielo podľa tejto časti zákazky bude odovzdané po osobnej obhliadke uchádzača, kde podľa
potreby bude spísaný preberací protokol.
Odovzdané obstarávateľovi bude na základe odovzdávacieho protokolu, ktorého súčasťou
bude revízna správa o odbornej skúške elektrického zariadenia v zmysle Vyhlášky MPSVaR
č. 508/2009 Z.z.
9. Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ poskytuje projektovú dokumentáciu, ktorej súčasťou je Výkaz –
výmer , ktorý položkovite vyplní uchádzač a predloží svoje návrhy. Súčasťou bude aj Krycí
list rozpočtu, ktorý je považovaný za ponuku celkovej ceny za predmet zákazky.
10. Termín dodania predmetu zákazky
Do 15.08.2019
11. Miesto dodania predmetu zákazky:
Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina

12. Hlavné podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu rezervy havarijných stavov ŽSK. Uchádzač
je povinný cenu uviesť s DPH ako konečnú cenu, vrátane nákladov na dopravu, stroje,
nástroje, spotrebný materiál, cestovné náhrady, odvody, náhrada za stratu času, poštovné,
mzdy a iné náklady 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.
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 je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v Slovenskej republike v zmysle
príslušných predpisov, navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH a aj v EUR s DPH.
Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie uchádzač 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.
- Ceny uvedené v ponuke uchádzača musia platiť počas celého obdobia plnenia predmetu
zákazky a nie je možné ich zvýšiť.
- Ponukovú cenu je potrebné uviesť do Prílohy č. 1 tejto výzvy- Krycí list rozpočtu
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 podľa §34 ods. 1 písm. g) zákona o VO

- Doklad o technickej a odbornej spôsobilosti vykonávať činnosti (kópia), ktoré sú
predmetom verejného obstarávania- predmetom zákazky
-

Vyplnená Príloha č. 1 – Krycí list rozpočtu ( návrh na plnenie kritérií)
Vyplnená Príloha č. 2 – Výkaz – výmer ( rozpočet na predmet zákazky po položkách)

15. Predpokladaná hodnota zákazky je 47 974,90 € bez DPH.
16. Lehota na predkladanie ponúk
01.07.2019 do 9:00 hod.
Doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy. Ponuku je
potrebné predložiť v uzatvorenom obale s označením: „Odstránenie havarijného stavu
a úprava elektroinštalácie internátu SOŠD, Rosinská 2,Žilina“.
Uchádzač vloží svoju cenovú ponuku v listinnej forme do nepriehľadnej obálky, ktorá musí
byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:
- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1. Výzvy na predloženie
cenovej ponuky),
- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,
- vyplnené tlačivo – Vyhlásenie uchádzača (Príloha č.1a),
- označenie súťaže: „§ 117 ZVO -Neotvárať“,
- označenie zákazky : „Odstránenie havarijného stavu a úprava elektroinštalácie
internátu SOŠD, Rosinská 2,Žilina “.
Osobné doručovanie: Pracovný čas sekretariátu verejného obstarávateľa pre osobné
doručovanie písomností na účely tohto verejného obstarávania je v pracovných dňoch v čase
od 7:00h do 12:00h a od 13:00h do 15:00h, ak nie je uvedené inak.
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude
uskutočňovať prostredníctvom e-mailovej adresy: maria.hubocanova@sosdza.sk
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa uchádzačovi vráti
neotvorená.
17. 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.
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 – Krycí list rozpočtu (kritérium hodnotenia)
Príloha č.1a) – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č.2 – Návrh na rozpočet (výkaz výmer) –formulár- xls
Príloha č.3 – Technická správa – formulár PDF
Príloha č.4 – Technická dokumentácia – formulár PDF(zip)
Príloha č.5 – Návrh Zmluvy o dielo- formulár PDF ,
Príloha č. 5a) - Zoznam subdodávateľov

V Žiline, dňa 20.06.2019
Vypracoval: Mgr. Mária Hubočanová

Schválil: ...................................................................
Ing. Mária Vítová, PhD., MBA
riaditeľka školy

