VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji
SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji

Verejná súťaž
realizovaná systémom EVO
PODLIMITNÁ ZÁKAZKA
(STAVEBNÉ PRÁCE)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
PREDMET OBSTARÁVANIA:

REKONŠTRUKCIA STRIECH A OPRAVA FASÁD

Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov potvrdzuje:

Ing. Milan Kakalík
Meno, priezvisko a podpis
spracovateľa súťažných podkladov

Súťažné podklady schvaľuje
V Ivanke pri Dunaji 28.10.2013

Ing. Katarína Kubišová
riaditeľka školy
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podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

A.1 Pokyny pre uchádzačov
Úvod
Tento dokument stanovuje postup verejného obstarávania podlimitnej zákazky, ktoré použije verejný
obstarávateľ na predmet zákazky - „Rekonštrukcia striech a opráv fasád“. Riadi sa ustanoveniami
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej aj ako „ZVO“).

1.1 Identifikácia verejného obstarávateľa
Organizácia

Kontaktná osoba

Spojená škola

Ing. Bognár Radoslav

Adresa

Poštové smerovacie číslo

SNP 30

900 28

Obec/Mesto

Krajina

900 28 Ivanka pri Dunaji

Slovenská republika

Telefón

Fax

+421 (0) 915875799

+421 2 45943062

Elektronická pošta

Internetová adresa (URL)

spojs@nextra.sk

www.spojsivanka.sk

IČO: 42128919
Typ verejného obstarávateľa podľa § 6 ods. 1 písm. d) ZVO.

1.2 Identifikácia zástupcu obstarávateľa
Organizácia

Kontaktná osoba

NYX spol. s r.o.

Ing. Milan Kakalík

Adresa

Poštové smerovacie číslo

Šenkvická cesta 14/O,

902 01

Obec/Mesto

Krajina

Pezinok

Slovenská republika

Telefón

Fax

++421 905 598503
Elektronická pošta

Internetová adresa (URL)

nyxsro@gmail.com

DIČ:2023520983

IČO: 46 637 087

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

l
október 2013

strana 1/14

NYX, spol. s r.o.
Šenkvická cesta č.14/0
902 01 Pezinok

VEREJNÉ

OBSTARÁVANIE

– Spojená škola Ivanka pri Dunaji

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________

podľa ustanovení zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1.3 Predmet zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešných plášťov budov (vrátane nového osadenia jestvujúceho
hromozvodu, vrátane výmeny klampiarskych výrobkov) a oprava fasád na budovách - (objektoch) učební
č. 1 až 4 a oprava strechy na Vstupnej časti hlavnej školskej budovy (fasády sa opravujú iba na učební
(objekte) č. 2, 3, 4.
Ďalší opis predmetu zákazky je v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

1.4 Komplexnosť dodávky a variantné riešenie
Uchádzač predloží ponuku na celý rozsah predmetu zákazky špecifikovaný vo Výzve na predloženie
ponúk a v týchto súťažných podkladoch. Predloženie ponuky len na niektoré časti predmetu obstarávania
sa nepripúšťa.
Variantné riešenie sa neumožňuje predložiť.

1.5 Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

1.6 Typ zmluvy
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

1.7 Miesto a termín plnenia zmluvy
Miesto alebo miesta poskytnutia plnenia:
- Spojená škola Ivanka pri Dunaji.
Termín na plnenie zmluvy: 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

1.8 Oprávnený uchádzač
Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý spĺňa podmienky uvedené vo Výzve na predloženie ponúk.
Uchádzač je fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo skupina dodávateľov, ktorá na trhu je oprávnená
zhotovovať práce a predložila ponuku.
Záujemcom resp. uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina takýchto osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi
spoločne. Takáto skupina dodávateľov utvorená na zhotovenie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude
prijatá, musí vytvoriť určitú právnu formu napr. podľa § 8 a 9 Obchodného zákonníka a musí stanoviť lídra
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny od verejného obstarávateľa za všetkých členov skupiny a
ktorý bude konať v mene všetkých ostatných členov skupiny.

1.9 Predloženie súťažnej ponuky - označenie ponuky, miesto a lehota na
predkladanie ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka sa predkladá v písomnej forme tak, že bude
obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie
ponúk označenú slovom „Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky označenú slovom
„Ostatné“.
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Uchádzač predkladá súťažnú ponuku v zapečatenej obálke, označenej názvom a sídlom uchádzača a tiež
heslom:

„Verejná súťaž – Opravy striech - Neotvárať“
Uchádzač predloží ponuku v lehote na predkladanie ponúk, t. j. do 19.11.2013 do 9:00 hod. a v ostatné
pracovné dni v čase od 8.00 hod. do 14.00 hod., osobne alebo poštovou zásielkou na adresu verejného
obstarávateľa:

Spojená škola
SNP 30
900 28 Ivanka pri Dunaji
V prípade osobného doručenia, treba ponuky doručiť do riaditeľne Spojenej školy v Ivanke pri Dunaji.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín
doručenia verejnému obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

1.10 Platnosť ponuky a podmienky verejnej súťaže
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 31.01.2014.
V prípade podania námietky proti postupu verejného obstarávateľa, sa uchádzačom oznámi predpokladané
predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v zmysle § 46 zák. č. 25/2006 Z. z., v znení ďalších
predpisov a v prípade, že ponuky budú nad vyčlenený finančný limit verejného obstarávateľa na dotknutý
predmet zákazky.

1.11 Náklady na ponuku
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom
nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom obstarávaní.

1.12 Dorozumievanie medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
Dorozumievanie alebo vysvetľovanie (ďalej len "informácie") medzi zástupcom verejného obstarávateľa
(NYX s.r.o., Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok) a záujemcami/uchádzačmi sa bude uskutočňovať
prostredníctvom informačného systému elektronického verejného obstarávania – ďalej len „systém EVO“
alebo len „EVO“.

1.13 Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
V prípade nejasnosti alebo potreby objasnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených vo
výzve na predkladanie ponúk, súťažných podkladoch a/alebo iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o vysvetlenie.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 100 ods. 1 písm. e) ZVO poskytne prostredníctvom EVO všetkým
záujemcom, ktorí sa zaregistrovali do systému EVO vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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doručenia žiadosti o vysvetlenie, všetkým zaregistrovaným záujemcom; záujemca môže požiadať o
vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
Ak je to nevyhnutné, verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch,
ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým jemu známym záujemcom e-mailom najneskôr sedem
pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

1.14 Obhliadka miesta poskytnutia prác
V prípade záujmu záujemcov je možné najneskôr do 12.11.2013 vykonať obhliadku miesta realizácie
predmetu zákazky. V aktuálnom prípade termín obhliadky je treba dohodnúť s kontaktnou osobou: Ing.
Radoslavom Bognárom 0915875799, alebo Ing. Milanom Kakalíkom 0905 598503, ktorý určia termín
a hodinu obhliadky.

1.15 Jazyk ponuky
Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom jazyku, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.

1.16 Obsah ponuky
Súťažná ponuka musí z obsahového a formálneho hľadiska obsahovať:
1. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky týkajúcu sa návrhu na plnenie kritéria na vyhodnotenie
ponúk označenú slovom:
„Kritéria“, v tejto časti uchádzač predloží:
návrh na plnenie kritéria na samostatnom liste v ktorom uvedie návrh ceny celkom za predmet
zákazky v EUR bez DPH; sadzbu a výšku DPH; cenu celkom v EUR s DPH.
návrh Zmluvy o dielo s vyplnenou prílohou Výkaz výmer s uvedením ceny položiek výkazu výmer
a prílohou Časový harmonogram realizácie prác.
elektronický nosič CD/DVD s dokladmi v elektronickej verzii z časti „Kritériá“, v zmysle § 18a
ZVO.
2. osobitne oddelenú a uzavretú časť ponuky označenú slovom:
„Ostatné“, v tejto časti uchádzač predloží:
doklady a dokumenty požadované vo Výzve na predloženie ponúk - podmienky účasti
uchádzačov,
doklady v nasledovnej štruktúre:
I. Základné údaje o uchádzačovi - obchodný názov a sídlo (adresa) organizácie, IČO, DIČ,
meno a funkcia štatutárneho zástupcu (zástupcov), kontaktné telefónne a faxové číslo, príp.
email;
II. Návrh realizácie ponuky, návrh zmluvy bez ceny s prílohami (výkaz výmer bez cien a návrh
časového harmonogramu);
elektronický nosič CD/DVD s dokladmi v elektronickej verzii z časti „Ostatné“, v zmysle § 18a
ZVO.
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Uchádzač predkladá súťažnú ponuku v zapečatenej obálke, v ktorej sú vložené dve vyššie uvedené
samostatné obálky označené ako “ Kritériá“ a „Ostatné“ označenej názvom a sídlom uchádzača a tiež
heslom: „Verejná súťaž – Opravy striech - Neotvárať“.

1.17 Vyhotovenie ponuky
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom s
nezmazateľným atramentom a pod. v slovenskom jazyku.
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve na predkladanie ponúk a v týchto
súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie týchto
dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené inak.
Verejný obstarávateľ odporúča, aby:
»
všetky strany originálu ponuky boli parafované osobou alebo osobami podpisujúcimi ponuku a
očíslované (aby sa predišlo podozreniu s manipuláciou s ponukou).
»
ponuka - každá jej časť t.j. „Ostatné“ a „Kritéria“ bola zviazaná vcelku bez možnosti svojvoľnej
výmeny jednotlivých strán (napríklad knižničná väzba, hrebeňová väzba doplnená špagátovým spojením,
ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená pečiatkou alebo podpisom uchádzača, rýchloviazač
doplnený špagátovým spojením, ktorý je zabezpečený prelepením páskou a opatrený pečiatkou alebo
podpisom uchádzača a pod.)
Ponuka bude predložená 1x v kompletnom vyhotovení v listinnej forme. Okrem toho
uchádzač predloží ponuku v elektronickej forme v pdf formáte na CD/DVD, tak ako to vyplýva
z bodu 1.16. Uvedený nosič musí obsahovať kompletnú ponuku (všetky doklady a dokumenty, ktoré
sú obsahom ponuky).
Uchádzač vloží ponuku (originál + CD/DVD) do samostatného obalu podľa bodu 1.16. Obal
musí byť uzatvorený..

1.18 Zábezpeka - Podmienky vyžadovania zábezpeky
Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.

1.19 Mena a ceny uvádzané v ponuke
Podmienky k oceneniu výkazu výmer a zostaveniu ponukovej ceny:
Uchádzač predloží ocenený výkaz výmer pozostávajúci z dielčích výkazov výmer za jednotlivé
objekty 1-4 na celkovú cenu za predmet obstarania s DPH na krycom liste, ktorý je súčasťou
objektu Učebňa č. 4 - fasáda, t.j. ako komplexnú cenu predmetu obstarania s DPH v zostave:
Celková cena bez DPH;
DPH;
Celková cena s DPH;
vrátane všetkých nákladov s tým spojených. Výkaz výmer bez ceny položiek, ako podklad pre spracovanie
ponuky, je súčasťou týchto súťažných podkladov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR a musí byť stanovená v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH, upozorní.
Cena určená uchádzačom musí byť pevná, nemenná a konečná.
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1.20 Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk, t. j. 19.11.2013 do 9:00 hod.
Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača, zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky alebo doručenej osobne uchádzačom alebo
splnomocnenou osobou uchádzača na adresu verejného obstarávateľa a doručením novej ponuky v lehote
na predkladanie ponúk a na adresu verejného obstarávateľa.

1.21 Otváranie ponúk
Otváranie časti ponúk „Ostatné“ sa uskutoční dňa 19.11.2013 o 9:15 hod. na adrese:

Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30 v Ivanke pri Dunaji.
Na otváraní ponúk označených ako „ Ostatné“ sa nemôžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku.
Otváranie ponúk označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré neboli
vylúčené a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom v súlade s § 41 ods. 2 a 3 ZVO.
Na otváraní ponúk časť „Kritériá“ sa môžu zúčastniť oprávnení uchádzači podľa bodu 1.8, ktorí predložili
ponuky podľa bodu 1.9. Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou na zastupovanie, maximálne však
dvomi osobami.
Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa
preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a kópiou výpisu z obchodného registra,
resp. živnostenského listu.
Na otváraní ponúk „Kritériá“ za účasti uchádzačov sa všetkým zúčastneným z predložených ponúk zverejnia
názvy alebo obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých uchádzačov a návrhy na plnenie kritéria. Z otváranie
ponúk verejný obstarávateľ zašle zápisnicu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.

1.22 Dôvernosť procesu verejného obstarávania
22.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnotenia, vzájomného porovnania ponúk a
odporúčaní prijatia ponuky sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby
verejného obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytnúť alebo
zverejniť uvedené informácie ani uchádzačom, ani žiadnym iným osobám.
22.2 Verejný obstarávateľ (aj členovia komisie) je povinný zachovávať mlčanlivosť o obchodnom
tajomstve a o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač poskytol. Týmto nie sú dotknuté
ustanovenia týkajúce sa oznámení o výsledku verejného obstarávania, komisie, otvárania ponúk,
ustanovenia podľa § 49 ods. 5 a povinnosti zverejňovania zmlúv podľa osobitného predpisu.
22.3 Informácie, týkajúce sa preskúmavania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk a odporúčaní na
prijatie ponuky úspešného uchádzača zo strany komisie sú dôverné. Členovia komisie na vyhodnotenie
ponúk a zodpovedné osoby verejného obstarávateľa nesmú/nebudú počas prebiehajúceho procesu
vyhlásenej verejnej súťaže až do jej ukončenia poskytovať alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu
ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám.
22.4 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní a
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z.
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slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o
ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.).
22.5 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho súhlasu
uchádzačov.

1.23 Dôvody pre vylúčenie zo súťaže
Komisia/verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak:
- nesplnil podmienky účasti (bod 1.16) ;
- predložil neplatné doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, ktoré sú neúplné, alebo ktoré sú
poškodené, nečitateľné alebo pozmenené;
- ponuka obsahuje podmienky zjavne nevýhodné pre verejného obstarávateľa a ktoré nie sú
v súlade s právnym poriadkom SR;
- nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo poskytol nepravdivé informácie alebo
skreslené informácie;

1.24 Preskúmanie ponúk
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
24.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 16 a 18,
24.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným vo Výzve na predloženie ponúk a v
týchto súťažných podkladoch.
24.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponúk, prostredníctvom ktorej bola
vyhlásená verejná súťaž a v týchto súťažných podkladoch a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
24.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky a
podmienky podľa týchto súťažných podkladov, bude z verejnej súťaže vylúčená. Uchádzačovi bude
písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia.
24.1

1.25 Vysvetľovanie ponúk
Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný a ani nesmie
byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila. Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť
k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní. Uchádzač bude
písomne požiadaný o odôvodnenie návrhu ceny v prípade, ak bude ponuka obsahovať neobvykle nízku ponuku.
V odôvodnení návrhu ceny musí uchádzač preukázať, že ním stanovená cena zahŕňa všetky náklady súvisiace
s predmetom obstarania podľa ust. §§ 2 a 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača:
ak komisia neuzná odôvodnenie návrhu mimoriadne nízkej ponuky za dostatočné alebo
ak uchádzač neodôvodní návrh nízkej ponuky v lehote určenou komisiou.
Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu vylúčenia

1.26 Hodnotenie ponúk
26.1

Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia:
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených v § 26 ods. 1 a 2 zákona a
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požadovaných podmienok účasti vo verejnej súťaži, týkajúcich sa finančného a ekonomického
postavenia podľa § 27 ZVO, technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 a 29
ZVO.
26.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti
podľa § 26 ods. 1 a 2 ZVO za každého člena skupiny osobitne,
ktoré sa týkajú finančného a ekonomického postavenia, technickej alebo odbornej spôsobilosti za
všetkých členov skupiny spoločne.
26.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži sa bude posudzovať z dokladov
predložených podľa požiadaviek, uvedených vo výzve na predloženie ponúk a pri skupine dodávateľov
spôsobom podľa bodu 26.2.
26.4 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnej súťaži, nebude spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži a po uplatnení
§ 33 ods. 4,5,6 a 7 ZVO v platnom znení bude z verejnej súťaže vylúčený.
26.5 Uchádzač môže byť požiadaný o písomné vysvetlenie svojej ponuky. Nesmie však byť vyzývaný a
ani nesmie byť prijatá ponuka uchádzača na zmenu, ktorou by sa ponuka zvýhodnila.
26.6 Ak komisia vo fáze hodnotenia ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti, formálnej zhody a
technickej zhody s požiadavkami skonštatuje, že ponuka uchádzača neobsahuje požadované doklady alebo
informácie, potvrdenia, doklady a dokumenty podľa § 26, 27 a 28 ZVO (v prípade, ak ponuka uchádzača,
tvoreného skupinou dodávateľov, neobsahuje potvrdenia, doklady a dokumenty za každého člena skupiny
osobitne alebo za skupinu spoločne), alebo poskytnuté informácie budú nepravdivé alebo skreslené, uchádzač
predloží neplatné doklady alebo uchádzač nedoplní už predložený doklad podľa požiadania verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ písomne (mailom) požiada uchádzača alebo záujemcu o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov vždy, keď z predložených dokladov nie je možné posúdiť ich platnosť alebo
splnenie podmienky účasti.
26.7 Keďže verejný obstarávateľ pripúšťa pri vysvetľovaní prípadne doplnení ponuky iba elektronickú
formu komunikácie, uchádzač musí doručiť vysvetlenie alebo požadované doplnenie predložených
dokladov do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie alebo doplnenie.
26.8 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak
a. nesplnil podmienky účasti,
b. predložil neplatné doklady,
c. nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo po písomnej výzve vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov v určenej lehote alebo
d. poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
Neplatnými dokladmi sú doklady,
a. ktorým uplynula lehota platnosti,
b. ktoré sú neúplné alebo
c. ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené.
26.9 Komisia bude požadovať vysvetlenie mimoriadne nízkej ponuky. Komisia v tom prípade musí
písomne požiadať uchádzača o podrobnosti týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Uchádzač musí zaslať odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti,
pokiaľ komisia neurčila dlhšiu lehotu.
26.10 Tieto podrobnosti sa môžu týkať najmä:
a) hospodárnosti stavebných postupov a hospodárnosti výrobných postupov,
b) osobitne výhodných podmienok, ktoré má uchádzač k dispozícii na dodanie tovaru a na poskytnutie
služby,
c) osobitosti tovaru a poskytovanej služby navrhovanej uchádzačom,
d) súladu so zákonmi, ktoré sa týkajú ochrany zamestnanosti a pracovných podmienok platných v
mieste dodania tovaru,
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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e) možnosti uchádzača získať štátnu pomoc.
26.11 Komisia zohľadní vysvetlenie ponuky uchádzačom alebo odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
uchádzačom, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Po písomnom odôvodnení mimoriadne nízkej ponuky
môže komisia vyzvať uchádzača na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého odôvodnenia, ktorá sa
nesmie konať skôr ako päť pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky. Komisia vylúči ponuku, ak uchádzač
a) nezašle písomné vysvetlenie ponuky na základe požiadavky v lehote piatich pracovných dní odo
dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu,
b) predložené vysvetlenie ponuky nie je v súlade s požiadavkou,
c) nezašle písomné odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky v lehote do 5 pracovných dní,
d) nedostaví sa po výzve komisie na osobnú konzultáciu na účely vysvetlenia predloženého
odôvodnenia mimoriadne nízkej ponuky alebo predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky
nie je v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
26.12 Ak uchádzač odôvodňuje mimoriadne nízku ponuku získaním štátnej pomoci, musí byť schopný v
primeranej lehote určenej komisiou preukázať, že mu štátna pomoc bola poskytnutá v súlade s príslušným
právnym predpisom, inak komisia vylúči ponuku.
26.13 Komisia bezodkladne oznámi verejnému obstarávateľovi zoznam vylúčených uchádzačov/ponúk s
uvedením dôvodu ich vylúčenia. Verejný obstarávateľ je povinný písomne oznámiť uchádzačovi jeho vylúčenie s
uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 136 ods. 1 písm. e) ZVO.
26.14 Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií určených vo výzve na
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch a na základe pravidiel ich uplatnenia určených v
súťažných podkladoch, ktoré sú nediskriminačné a podporujú čestnú hospodársku súťaž.
26.15 Uchádzačovi bude písomne oznámené jeho vylúčenie pre nesplnenie podmienok účasti, alebo
vylúčenie jeho ponuky pre nesplnenie technických a ostatných požiadaviek verejného obstarávateľa na
predmet zákazky, stanovených vo výzve na predloženie ponúk, alebo v týchto súťažných podkladoch.

1.27 Uzavretie zmluvy
V prípade, ak bude uplatnená námietka proti postupu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo prijať zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predpokladanom predĺžení lehoty viazanosti ponúk
v prípade uplatnenia revíznych postupov v zmysle § 135 a nasl. ZVO. Počas lehoty viazanosti ponúk je
uchádzač viazaný svojou ponukou.
Verejný obstarávateľ vyzve úspešného uchádzača k podpisu predloženej Zmluvy o dielo. Verejný
obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v termínoch podľa § 45 ZVO.
Ďalšie postupy, termíny a povinnosti viažuce sa k vyhlásenému verejnému obstarávaniu, ktoré nie sú
špecifikované v týchto súťažných podkladoch, sa v tejto súťaži riadia ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z.
z. v platnom znení.
Prílohy:
 Výkaz výmer
 Návrh - Zmluva o dielo
 Fotografie učební (objektov)
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A.2

PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV

Uchádzači sú povinní splniť, predložiť a preukázať stanovené podmienky pre účasť podľa oddielu III.
výzvy na predkladanie ponúk na dotknutý predmet zákazky a podľa požiadaviek uvedených v týchto
súťažných podkladoch a podľa požiadaviek komisie na vyhodnotenie ponúk, ak ich k tomu komisia na
vyhodnotenie ponúk vyzve, a to v prípade, že túto skutočnosť preukázali čestným vyhlásením v zmysle
§32 ods. 11 ZVO.
Pri preukazovaní splnenia podmienok účasti v ponuke uchádzači postupujú podľa bodu 1.16, 1.17 a 1.19. a
podľa oddielu III. výzvy na predkladanie ponúk.
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A.3

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ JEHO UPLATNENIA

Verejný obstarávateľ stanovil kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena za predmet zákazky
A.
Stanovenie ceny celkom
Cena za obstarávaný predmet zákazky, musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom stanovená cena celkom za predmet zákazky podľa časti A.1 Pokyny pre uchádzačov bodu
1.19 (ocenenie jednotlivých položiek výkazu výmer za celý predmet zákazky a ich súčet) bude podkladom
pre vyhodnocovanie ponúk.
B.
Spôsob vyhodnotenia ponúk
Jediné kritérium pre vyhodnotenie ponúk verejného obstarávania je finančná výhodnosť za zhotovenie
celého predmetu zákazky – Celková najnižšia cena v € s DPH.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí kritérium najnižšia cena celkom za predmet zákazky nasledovným
postupom:
ponuka s najnižšou číselnou hodnotou ceny v € s DPH sa umiestni na 1. mieste a bude úspešná, pokiaľ
jej hodnota nebude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
ostatné hodnotené ponuky budú podľa stúpajúcej ceny zoradené do poradia.
Nebude uplatnený bodový prepočet vzhľadom na jediné kritérium – najnižšia cena.
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B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strešných plášťov budov (vrátane nového osadenia jestvujúceho
hromozvodu, vrátane výmeny klampiarskych výrobkov) a oprava fasád na budovách - (objektoch) učební
č. 1 až 4 a oprava strechy na Vstupnej časti hlavnej školskej budovy (fasády sa opravujú iba na učební
(objekte) č. 2, 3, 4.
Predmet zákazky je detailnejšie špecifikovaný vo výkaze výmer, ktorý je prílohou súťažných podkladov.
Špecifikácia predmetu zákazky
A. Učebne (objekty) č. 1 – 4 predstavujú samostatné objekty na ktorých sa budú realizovať práce:
1. Na oprave nefunkčných - zatekajúcich striech systémom PVC fólií. Jestvujúce strešné konštrukcie
učební (objektov) majú sedlové prevedenie a sú zhotovené z odľahčených železobetonových platní.
Sklon strechy má malý 15o spád do dvoch strán. Budovy sú chránené hrebeňovým hromozvodom
(pozinkované lano) na betonových pätkách, ktorého strešné vedenie sa po položení novej strešnej
krytiny zrepasuje a osadí do pôvodného projektovaného stavu a pripojí na nové odkvapové žľaby po
oboch stranách strechy. Predmetom dodávky sú aj klampiarske práce a ich nátery.
Rozsah, množstvo, predmety dodávok a činnosti sú uvedené vo výkazoch výmer pre každú dotknutú
učebňu (objekt), ktoré uchádzač ocení a predloží v ponuke (časť „Kritériá“) ako súčasť zmluvy o dielo
a bude tvoriť časť štruktúry ceny.
2. Na oprave fasád obnoviť opadanú alebo odutú vápennocementovú omietku a zhotoviť nové nátery.
Vyspraviť a natrieť poškodené dvojité okná a konštrukčné prvky na fasáde (stolárske výrobky a el.
rozvodne).
Rozsah, množstvo, predmety dodávok a činnosti sú uvedené vo výkazoch výmer pre každú dotknutú
učebňu (objekt), ktoré uchádzač ocení a predloží v ponuke (časť „Kritériá“) ako súčasť zmluvy o dielo
a bude tvoriť časť štruktúry ceny.
B. Samostatný predmet opravy strechy tvorí oprava strechy nad vstupom do hlavnej budovy školy.
Rozsah, množstvo, predmety dodávok a činností sú uvedené vo výkaze výmer pre tento objekt, ktoré
uchádzač ocení a predloží v ponuke (časť „Kritériá“) ako súčasť zmluvy o dielo a bude tvoriť časť
štruktúry ceny.
Požiadavky na dodávku
Vo vymedzenom rozsahu zrealizovať predmetné práce a dodávky na predmetných objektoch v súlade
s výkazom výmer.
Ak sa vo výkaze výmer nachádza odkaz na konkrétneho výrobcu/dodávateľa verejný obstarávateľ
umožňuje predložiť ponuku aj na ekvivalentné riešenie, pri dodržaní technických parametrov výrobku
navrhovaného vo výkaze výmer.
Predmetné objekty sú znázornené vo fotografickom vyhotovení, ktoré tvoria prílohu k súťažným
podkladom.
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B.2

OBCHODNÉ PODMIENKY USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s § 45 a nasl. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tzn. podkladom pre uzatvorenie Zmluvy je ponuka uchádzača (Zhotoviteľa) na
zadefinované stavebné práce.
Uchádzač dopracuje návrh textu Zmluvy o dielo, o lehoty, o návrhy ceny ako kritéria na vyhodnotenie ponúk, o návrhy, ktorými zabezpečí
plnenie aj legislatívnych požiadaviek na zabezpečenie a pri zabezpečovaní predmetu zákazky. Uchádzač môže doplniť ustanovenia
Zmluvy o dielo o svoje články a o body, ktoré budú mať Zmluvný charakter (ustanovenia podľa Obchodného zákonníka a ustanovenia,
ktoré musí uchádzač uvádzať v Zmluvných vzťahoch podľa svojich vnútorných predpisov), ale nesmú zvýhodniť uchádzača, resp. nesmú
znevýhodniť verejného obstarávateľa.
V aktuálnom prípade, ak na plnení predmetu zákazky sa budú podieľať aj subdodávatelia, tak túto skutočnosť zakomponujú aj do zmluvných
ustanovení.
O konečnom znení Zmluvy o dielo bude verejný obstarávateľ rokovať s úspešným uchádzačom, pričom nesmú sa zmeniť údaje
a parametre ponuky, a parametre ktoré boli kritériami na vyhodnotenie ponúk.

Návrh zmluvy tvorí Prílohu súťažných podkladov vo formáte WORD, aby uchádzači mohli s návrhom
ďalej pracovať.
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