Obstarávateľ:

Mestská časť Košice – Sever
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
IČO: 00690929

Číslo sp.: 2020/003363/01047

Zákazka s postupom zadávania
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO).

VÝZVA NA ÚČASŤ
VO VÝBEROVOM KONANÍ
PREDMET OBSTARÁVANIA: Výzva na cenovú ponuku
„Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“
(stavebné práce)

V Košiciach, dňa 07.07.2020

„ podpísané “
Ing. František Ténai, MBA
starosta

1
IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA
Obstarávateľ: Mestská časť Košice Sever
Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
IČO: 00690929
Štatutárny zástupca: Ing. František Ténai, MBA, starosta
Kancelária starostu: tel. 055/63 247 67
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POZVÁNKA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo výberovom konaní:
Výzva na ponuku – „Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1“
Akceptovať budeme ponuky doručené do 15.07.2020 do 11:00 hodiny do podateľne – kancelárie
prvého kontaktu Miestneho úradu mestskej časti Košice – Sever.
Výberové konanie sa uskutoční formou otvorenia zapečatených obálok na adrese:
Mestská časť Košice- Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice.
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OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
CPV KÓD
45261900-3 - OPRAVY A ÚDRŽBA STRIECH
45261910-6 - OPRAVY STRIECH
60000000-8 - DOPRAVNÉ SLUŽBY (BEZ PREPRAVY ODPADU)
Predmetom tejto zákazky je:
Oprava strechy - výmena strešnej krytiny prízemnej budovy vrátane všetkých doplnkových konštrukcií
a úprav nosnej konštrukcie plášťa na Drobnej prevádzkarni Obrancov mieru súpisné číslo 193,
orientačné číslo 1 v Košiciach“ situovanej na parcele č. 2855, kat. územie Severné mesto.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy sú prílohy.
Zákazka sa nedelí na časti.
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PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota zákazky bude určená na základe údajov získaných prieskumom trhu s
požadovaným plnením podľa pravidiel jej výpočtu v zmysle § 6 ZVO.
Predmet prieskumu trhu bude financovaný z programového rozpočtu verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ disponuje s maximálnou výškou zdrojov 41 520,- EUR s DPH v rámci rozpočtu.
5
KRITÉRIA
Spôsob celkového vyhodnotenia:
Finančné kritérium 100%
Kritériom pre hodnotenie po splnení podmienok obstarávania je najnižšia cenová ponuka pri dodržaní
podmienok verejnej súťaže.
5.1 Variantné riešenia: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Ak
súčasťou cenovej ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia cenových ponúk.
5.2
V prípade, ak táto výzva, alebo dokumenty poskytnuté v rámci príloh tejto výzvy identifikujú
konkrétny typ výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo identifikujú konkrétneho
dodávateľa alebo konkrétne technické riešenie, výrobný postup, značku, patent a krajinu pôvodu
alebo výroby, verejný obstarávateľ umožní nahradiť takýto výrobok ekvivalentným výrobkom alebo
ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné
technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné
na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené výrobky, technológie a zariadenia určené a zároveň
nebude predstavovať zvýšené náklady pre verejného obstarávateľa. Ak uchádzač uplatní návrh na
ekvivalent, predloží ho v ponuke v samostatnom dokumente nazvanom „zoznam ekvivalentných
položiek, riešení“, pričom predmetný zoznam predložených ekvivalentných položiek musí obsahovať
pôvodnú požiadavku na danú položku z výkazu výmer podľa tejto výzvy a návrh ekvivalentu.

6
MIESTO DODANIA, OBHLIADKA PREDMETU ZÁKAZKY
Pred predložením ponuky verejný obstarávateľ odporúča záujemcom uskutočniť obhliadku objektu,
miesta realizácie počas lehoty na predkladanie ponuky. Výdavky spojené s touto obhliadkou idú na
ťarchu záujemcu. Termín obhliadky si je možné dohodnúť na tel. čísle +421 917 909 011 alebo na
jaroslav.karola@kosiecesever.sk.
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Termín
Termín
Termín
Termín

TERMÍN POSKYTNUTIA STAVEBNÝCH PRÁC
začatia:
prevzatie stavby do dvoch pracovných dní od podpisu zmluvy
ukončenia:
do 31.08.2020
odovzdania stavby: 31.08.2020
fakturácie a dodania faktúry: do 7 dní od odovzdania predmetu zákazky

8
REKLAMÁCIA
V zmysle zmluvných podmienok.
9
ŠPECIFIKÁCIA
Verejný obstarávateľ disponuje vypracovaným projektom k predmetu zákazky.
Na základe záujemcovej žiadosti o poskytnutie vypracovaného projektu k predmetu zákazky
predpokladáme vypracovanie a doručenie cenovej ponuky podľa Prílohy č. 2 v súlade s touto výzvou.
Podklady k vypracovaniu cenovej ponuky poskytneme na základe predloženej písomnej alebo emailovej žiadosti záujemcu.
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CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
10.1
Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s Prílohou č. 2 – Krycí list a
Rekapituláciu celej stavby + Krycí list, Rekapituláciu a Podrobný rozpočet jednotlivých stavebných
objektov - Návrh na plnenie kritéria.
10.2
Cenové ponuky sa predkladajú v mene EUR s presnosťou na max. 2 desatinné miesta.
Navrhovaná cena je stanovená ako cena konečná a nemenná.
10.3
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr.
materiálové, mzdové, dopravné a iné), ktoré sú dané touto výzvou a jej prílohami. Na dodatočné
rozdiely, ktoré uchádzač neocenil sa počas realizácie diela neprihliada.
10.4
V prípade, ak z tejto výzvy a jej príloh vyplýva pre uchádzača povinnosť vykonať aj ďalšie
činnosti, ktoré nie sú zahrnuté vo výkaze výmer, uchádzač je povinný uviesť cenu za tieto činnosti v
cenovej ponuke osobitne nad rámec ním oceneného výkazu výmer a tieto položky započítať do ním
ponúknutej celkovej ceny za predmet zákazky.
10.5 Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť uvedie v ponuke.
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PLATNOSŤ PONUKY
Doba platnosti cenovej ponuky do 16.10.2020
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PLATOBNÉ PODMIENKY
V zmysle zmluvy o dielo.
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KONTAKTNÉ OSOBY
Počas výberu dodávateľa až do jeho ukončenia je oprávnenou osobou na poskytovanie akýchkoľvek
informácií spojených aj s prehliadkou miest obsiahnutých v špecifikácii v súvislosti s výberom
dodávateľa len osoba uvedená v tejto výzve.
Osoba oprávnená rokovať
vo veciach technických:
Igor Vargoško
Telefón:
055/6324775
E-mail:
igor.vargosko@kosicesever.sk

Kontaktná osoba pre súťaž:
Telefón:
E-mail:

Jaroslav Karola
0917 90 90 11
jaroslav.karola@kosicesever.sk
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FORMA VÝBERU DODÁVATEĽA
Jednokolový tender:
Predloženie dokladov a dokumentov v zapečatenej
požadovaných dokladov, dokumentov, príloh).

obálke

(vložením

originálov

a

fotokópií
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FORMA PONUKY
Predložené doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v písomnej forme, v slovenskom jazyku.
16
AKCEPTÁCIA PODMIENOK
Uchádzač predložením ponuky – zaslaním dokladov a dokumentov plne akceptuje uvedené podmienky
tohto výberu dodávateľa.
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PODMIENKY VEREJNEJ SÚŤAŽE, POŽADOVANÉ DOKLADY A DOKUMENTY
Osobné postavenie
- Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm e)
a písm. f) ZVO, (Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní podľa §32
ods. 1, písm. e) a písm. f)),
- Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie -, (Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, u ktorého
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní),
Kritéria
Vyplnený a podpísaný ocenený Krycí list a Rekapituláciu celej stavby + Krycí list, Rekapituláciu
a Podrobný rozpočet jednotlivých stavebných objektov Príloha č. 2.
Rozpočet tejto výzvy, bude tvoriť v nezmenenom obsahu aj prílohu Zmluvy o dielo.
Finančné postavenie - neuplatňuje sa.
Dokumenty predložené v cenovej ponuke musia byť:
- vyhotovené ako originály, alebo úradne overené kópie, pokiaľ nie je v tejto výzve uvedené inak,
- podpísané uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať
alebo
- zástupcom uchádzača oprávneným konať v mene uchádzača (súčasťou ponuky bude adekvátne
písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky tohto
bodu).
Poistenie úspešného uchádzača
Úspešný uchádzač musí byť poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú vlastnou činnosťou tretím
osobám. Úspešný uchádzač predloží kópiu platnej poistnej zmluvy.
Verejný obstarávateľ si splnenie uvedených podmienok overí na portáli oversi.gov.sk alebo v zozname
hospodárskych subjektov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie a v Registri osôb so zákazom
vedeným Úradom pre verejné obstarávanie.
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OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY
Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal ponuky musí byť
uzatvorený, prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu. Na obálke/obale cenovej
ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
Cenová ponuka neotvárať Oprava strešného plášťa budovy v Košiciach Obrancov mieru 1
Adresa:
Mestská časť Košice-Sever
Festivalové námestie 2,
040 01 Košice
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 16.07.2020 o 11:00 hod. v podateľni Miestneho úradu
Mestskej časti Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, pričom rozhodujúci je čas
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
Po tomto termíne: 16.07.2020 o 11:00 hodine budú zapečatené obálky otvorené a následne
vyhodnotené.
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KRITÉRIA PRE VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je ich výhodnosť pre MČ Košice – Sever z hľadiska ceny a kvality.
19.1. Jediným kritériom je najnižšia cena s DPH na celý predmet zákazky, t. j. cena, ktorú bude
musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu zákazky podľa opisu predmetu
zákazky.
Hodnotiť sa bude cena s DPH u platcu DPH alebo cena celkom u neplatcu DPH.
19.2 V prípade ak cenové ponuky budú zhodné, bude rozhodujúci čas podania cenovej ponuky, t. z.
skôr podaná ponuka bude umiestnená v poradí vyššie ako neskôr podaná ponuka.
19.3 Ponuky budú zoradené od najnižšej po najvyššiu. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky
požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej
príloh, nebudú predmetom vyhodnocovania.
Predmetom vyhodnocovania nebudú ani také ponuky, ku ktorým boli priložené doklady alebo
prehlásenia, ktoré sú neúplné, nezrozumiteľné alebo nepravdivé.
20
OZNÁMENIE O ÚSPEŠNOSTI PONÚK
Záujemcovia, ktorí predložia svoju ponuku, budú o výsledku vyhodnotenia ponúk informovaní listom
na poštovú adresu alebo emailom do webového sídla uchádzača uvedené v ponuke.
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ZRUŠENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA, ODKLADACIE ALEBO ROZVÄZOVACIE PODMIENKY ZMLUVY
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
a) neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú
zodpovedať požiadavkám stanoveným v tejto výzve, z nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte
verejného obstarávateľa a iných prekážok vychádzajúcich z objektívnych skutočností brániacich
riadnemu dokončeniu verejného obstarávania,
b) zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak nebude predložená ani jedna cenová ponuka, ak sa
zmenia okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené resp. z interných dôvodov verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, že v prípade ak nebude možné uzavrieť zmluvu o dielo s
uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako najlepšia, uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom,
ktorý bol vyhodnotený ako druhý v poradí, následne z rovnakého dôvodu s tretím uchádzačom atď.
Predložením ponuky dodávateľ súhlasí s tým, že MČ Košice - Sever má v priebehu výberu dodávateľa
právo žiadať o vysvetlenie ním predloženej ponuky, resp. žiadať doplňujúce údaje.
Pri vyhodnocovaní ponúk verejný obstarávateľ skontroluje oprávnenie uchádzača, podnikať v rámci
predmetu zákazky z verejne dostupných portálov (napr. obchodný register, živnostenský register).
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky sú bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predmetu zákazky oboznámi uchádzačov s výsledkom vo vzťahu
k nim predloženej ponuke prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.
• Informácia o výzve na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou je zverejnená na webovej
stránke verejného obstarávateľa dňa 07.07.2020.

Túto výzvu schvaľuje
„ podpísané “
Ing. František Ténai, MBA
Starosta
Prílohy:
Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria = Krycí list a Rekapitulácia celej stavby + Krycí list,
Rekapitulácia a Podrobný rozpočet jednotlivých stavebných objektov
Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 4 - Čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO

