Mesto Gelnica
Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica,
wwwgelnica.sk, tel.: +421 53 4814101

__________________________________________
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
/Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej iba: „ZVO“) /
Uskutočnenie stavebných prác

1. Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1, písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Mesto Gelnica
Sídlo:
Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
Štatutárny zástupca:
Ing. Dušan Tomaško, MBA – primátor mesta
Kontaktná osoba:
Ing. Viera Tokarčíková
IČO:
00329061
DIČ:
2021259360
IČ DPH:
Tel:
053/4814110, 0915907735
Fax:
053/4814107
E-mail:
tokarcikova@gelnica.sk
Internetová stránka:
www.gelnica.sk
Bankové spojenie:
VÚB a. s., pobočka Gelnica
Číslo účtu/IBAN:
SK54 0200 0000 0015 8994 6054
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej stránke (URL): http://www.gelnica.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Mestský úrad Gelnica, Banícke námestie 4, Podateľňa úradu, matrika - prízemie č. dverí 102
3. Zatriedenie podľa spoločného slovníka obstarávania /CPV/
45 330000-9 Kanalizačné a sanitačné práce
45 410000-4 Omietkarské práce
45 432110-8 Kladenie podláh
45 432210-9 Povrchová úprava stien
4. Názov predmetu obstarávania:
Oprava interiérov a výmena vybavenia materskej školy na Hlavnej ulici, súpisné číslo 145, parc. č.
437/22
5. Výsledok verejného obstarávania/typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (zmluva o dielo). Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na požadovaný
predmet zákazky tvorí prílohu č. 6 tejto výzvy ako Návrh zmluvy o dielo.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu obnovy interiérov materskej
školy, predovšetkým sociálnych zariadení v jednotlivých triedach školského zariadenia, výmeny
vstupných dverí, inštalácie interiérových okenných žalúzií, nových omietok a povrchových úprav stien a
podláh.
Presná špecifikácia požadovaných prác je uvedená v prílohe č. 5 k tejto výzve - Položkovitý rozpočet s
výkazom výmer, ktorý sa požaduje uchádzačom oceniť.
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7. Predpokladaná hodnota zákazky:
49 785,67 € bez DPH.
8. Miesto dodania predmetu zákazky:
Materská škola v Gelnici, Hlavná 117, Gelnica.
9. Obhliadka miesta dodania zákazky:
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky aby si sami overili a získali potrebné
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Samotnú obhliadku je možné vykonať po
vzájomnej dohode so zástupcom verejného obstarávateľa. Prípadné náklady uchádzača spojené s
obhliadkou znáša sám uchádzač.
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Verejný obstarávateľ požaduje ukončenie a odovzdanie všetkých prác súvisiacich s predmetom zákazky
najneskôr do 6 týždňov od uzavretia zmluvy o dielo.
11. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
Sú súčasťou tejto výzvy a nepožaduje sa žiadna úhrada.
12. Financovanie predmetu zákazky:
Celý predmet zákazky bude financovaná z verejných zdrojov v rámci poskytnutej dotácie Ministerstvom
financií SR na základe uznesenia vlády číslo 121 zo dňa 19. 03. 2019.
Cena za predmet zákazky bude uhradená po ukončení, odovzdaní, prevzatí všetkých požadovaných
stavebných prác. Prevzatie celého predmetu zákazky prebehne medzi poverenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán (dodávateľ – objednávateľ), na základe Odovzdávacieho protokolu a vystavenej faktúry
– daňového dokladu.
13. Lehota na predloženie ponuky:
Deň: 24 mesiac: jún rok: 2019

do 12.00 hod.

14. Podmienky vyhlásenej zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto zákazku alebo neprijať ani jednu z predložených
ponúk v prípade, ak sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená, alebo ak ani
jedna ponuka nebude spĺňať všetky podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v
tejto výzve, alebo ak bude prekročený finančný limit verejného obstarávateľa na daný účel.
Zadávanie zákazky s nízkou hodnotou nemá ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní stanovené
formálne pravidlá procesu a postupu ich zadávania a verejný obstarávateľ postupuje tak, aby vynaložené
náklady na predmet zákazky boli hospodárne. Verejný obstarávateľ je povinný postupovať v súlade
s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony
boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie.
Pri tejto zákazke sa postupuje podľa internej smernice mesta zo dňa 31. 1. 2018 za dodržania
základných princípov verejného obstarávania a podpory riadnej hospodárskej súťaže.
Na daný postup zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možne podľa § 170 ods. 7, písm b zákona
o verejnom obstarávaní podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
15. Podmienky účasti:
- Uchádzať musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce,
alebo poskytovať službu, čo preukazuje uchádzač doložením dokladu o oprávnení uskutočňovať
stavebné práce zodpovedajúce predmetu zákazky. Doklad nemusí byť v originálnom vyhotovení,
alebo ako overené fotokópie dokladov. V originálnom vyhotovení alebo ako overené kópie bude
verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača.
- Uchádzať musí spĺňať podmienku účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1
písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu, čo preukazuje uchádzač doloženým čestným vyhlásením (viď Príloha č. 3 k výzve).
- Predloženie ponuky na celý rozsah predmetu zákazky podľa štruktúrovaného rozpočtu.
- Predloženie všetkých požadovaných dokladov v zmysle bodu 19. tejto výzvy.
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16. Spôsob predloženia ponuky:
Poštová adresa na doručenie ponúk: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica.
Ponuku je potrebné doručiť v písomnej/listinnej forme, zviazanú v uzavretom obale, a to: poštou,
iným doručovateľom alebo osobne. Pri doručení poštou platí dátum doručenia na adresu verejného
obstarávateľa, nie dátum podania na pošte. Ponuka doručená po uvedenom dátume bude uchádzačovi
vrátená späť.
17. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena v ponuke musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Uchádzač stanoví cenu za plnenie predmetu zákazky podľa priloženého štruktúrovaného rozpočtu
k oceneniu ako súčet všetkých ocenených položiek. K jednotlivým položkám uvedie jednotkovú cenu
a cenu prenásobenú s množstvom (počet jednotiek). Do príslušnej položky započíta všetky náklady,
ktoré s ňou bezprostredne súvisia. Pri určovaní cien jednotlivých položiek je potrebné venovať pozornosť
všetkým požadovaným údajom, ako aj pokynom a záväzkom vyplývajúcich z pokynov pre uchádzačov
na zhotovenie ponuky, z obchodných podmienok dodania predmetu obstarávania, ako aj z iných
dokladov tvoriacich súčasť zmluvného záväzku. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace
s plnením predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia zákazky ako aj nákladov
spojených s likvidáciou vzniknutého odpadu.
Cenu musí uchádzač uvádzať v platnej mene € vrátane DPH. Ak je uchádzač platcom DPH,
navrhovanú cenu musí uviesť v zložení: bez DPH, výška DPH, cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je
platcom DPH, upozorní v svojej ponuke na túto skutočnosť.
Zmluvná cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
Celková cena uvedená v ponuke bude záväzná i pri uzavieraní a podpise zmluvy o dielo.
18. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková najnižšia cena vrátane DPH v eurách, prípadne konečná
suma i od uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
Cenu v prípade platcu DPH je potrebné uviesť v zložení:
- cena bez DPH v €,
- DPH v €,
- cena spolu s DPH v €.
Cenu uchádzač uvedie do priloženého formulára „Formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria ponuková cena uchádzača za požadovaný predmet zákazky“, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto výzvy.
Vyhodnocovať sa budú iba tie ponuky, ktoré splnia podmienky účasti a požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky stanovené v tejto výzve na predkladanie ponúk
Najvýhodnejšia ponuka bude ponuka s najnižšou cenou vrátane DPH v € za celý požadovaný rozsah
predmetu zákazky. Poradie ostatných uchádzačov bude stanovené VZOSTUPNE podľa ponukovej ceny
za celý predmet zákazky. O výsledku hodnotenia budú uchádzači písomne informovaní. Uchádzač s
najnižšou ponukou sa stane úspešný, ostatní neuspeli.
19. Pokyny na vyhotovenie ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského
jazyka. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
Neumožňuje sa rozdelenie cenovej ponuky ani predloženie variantného riešenia.
Uchádzač predloží ním podpísanú ponuku s uvedením dátumu, v písomnej tlačenej forme,
v stanovenom termíne, v zalepenej obálke na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa. Ponuka
musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Spôsob označenia ponuky - na obálke uchádzač uvedie nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa,
- svoje obchodné meno a sídlo,
- „Súťaž – neotvárať“,
- heslo: "MŠ Hlavná, GL".
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Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
- Vyplnené a podpísané vzorové tlačivo – Identifikačné údaje uchádzača - Pr. č. 1.
- Vyplnený a podpísaný formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria - Ponuková cena uchádzača na
celý predmet zákazky - Pr. č. 2..
- Vyplnené a podpísané vzorové tlačivo – Čestné vyhlásenie uchádzača - Pr. č. 3.
- Vyplnené a podpísané vzorové tlačivo – Čestné vyhlásenie: „Konflikt záujmov“ – Pr. č. 4.
- Ocenený rozpočet s výkazom výmer a sumár za všetky položky spolu (Krycí list) - Pr. č. 5.
- Uchádzačom doplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 6 (zvýraznené časti)
- Neoverenú kópiu dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky (dodávať tovar, poskytovať službu
resp. uskutočňovať stavebné práce). U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra.
20. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:
Súčasťou obchodných podmienok sú podmienky uskutočnenia predmetu zákazky spracované v súlade
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 50/1991 Zb. v platnom znení. Tieto obchodné podmienky sú
vlastne návrhom zmluvy o dielo.
Uchádzač v svojej ponuke predloží doplnený návrh Zmluvy o dielo (príloha č. 6) tejto výzvy, doplnený o
návrh plnenia kritéria určeného na hodnotenie ponúk, vrátane svojich identifikačných údajov. Návrh
zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. oprávneným zástupcom uchádzača
ako súhlas s obsahom tejto zmluvy.
Uchádzač môže doplniť do svojho návrhu len také ustanovenia, ktoré nie sú v rozpore s touto výzvou.
Zároveň nesmie doplniť také údaje, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa.
Súčasťou návrhu zmluvy, ktorú uchádzač predloží v ponuke musí byť ako príloha aj položkovitý rozpočet
diela vyhotovený uchádzačom, ktorý bude totožný s výškou ceny diela uvedenej v návrhu zmluvy.
21. Otváranie ponúk:
Dňa 24. 06. 2019 o 13,30 hod. na Mestskom úrade v Gelnici, bez možnosti účasti uchádzačov.
22. Postup pri otváraní a vyhodnotení ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti komisie menovanej verejným obstarávateľom za účelom
otvárania a vyhodnotenia došlých ponúk. Ponuky budú označené v poradí ako boli doručené na adresu
verejného obstarávateľ. Účasť na otváraní ponúk uchádzačom nie je dovolená. Komisia posúdi splnenie
podmienok účasti, týkajúcich sa postavenia uchádzača v tomto verejnom obstarávaní z dokladov
predložených podľa požiadaviek uvedených v tejto výzve. Vyhodnotenie ponúk je neverejné v zmysle
§ 53 zákona, a uskutočňuje sa výlučne v sídle obstarávateľa. Ponuka nesmie obsahovať žiadne
obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a nesmie obsahovať také
skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Z otvárania a z
vyhodnotenia ponúk bude spísaná jedna zápisnica. Súčasťou zápisnice bude vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti a požiadaviek verejného obstarávateľa, uvedených v tejto výzve, poradie
uchádzačov a identifikácia úspešného uchádzača s odôvodnením.
23. Vysvetľovanie ponúk:
V prípade potreby môže komisia písomne požiadať v zmysle zákona o VO uchádzača o vysvetlenie jeho
ponuky. Vysvetlením ponuky nesmie však dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje
odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
24. Vylúčenie uchádzača/ponuky:
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača ak nesplnil podmienky účasti,
podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, uvedené v tejto výzve alebo predložil neplatné
doklady.
25. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Verejný obstarávateľ po ukončení vyhodnotenia ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky
boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému
uchádzačovi verejný obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom
jednotlivo oznámi, že v zákazke neuspeli s uvedením dôvodu, resp. dôvodov neúspešnosti a neprijatia
ich ponuky.
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26. Uzavretie zmluvy:
Zmluva s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude uzavretá v lehote viazanosti ponúk.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Súčasťou zmluvy bude uchádzačom ocenený rozpočet za celý rozsah zákazky, ktorý bude tvoriť prílohu k
zmluve.
27. Lehota viazanosti:
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané je do 30. 07. 2019.
28. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ informuje zhotoviteľa, že z dôvodu, že zákazka bude financovaná z verejných
zdrojov zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými
prácami, a to oprávnenými osobami na výkon takejto kontroly/auditu a zaväzuje sa zároveň poskytnúť
týmto osobám všetku potrebnú súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu a v potrebných lehotách.

Prílohy:
1. Identifikačný formulár uchádzača - Pr. č. 1 výzvy
2. Formulár plnenia kritérií - Pr. č. 2 výzvy
3. Čestné vyhlásenie uchádzača – Pr. č. 3 výzvy
4. Čestné vyhlásenie: „Konflikt záujmov“ – Pr. č. 4. výzvy
4. Rozpočet k oceneniu - Pr. č. 5 výzvy
5. Návrh zmluvy o dielo – Príloha č. 6 výzvy

V Gelnici, dňa 04. 06. 2019

..................................................
v. r. Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
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