Výzva na predloženie ponúk na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)

1. Verejný obstarávateľ - osoba podľa § 7 ods. 1. písm. b) ZVO
Mestská časť Bratislava - Čunovo
Sídlo: Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava
Štatutárny zástupca: Gabriela Ferenčáková, starostka
IČO: 00641243
DIČ: 2.............
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Gabriela Šedová
Kontaktný telefón: 00412 908 767 595, email: sedova@uphill.sk
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta realizácie: Gabriela Ferenčáková
Kontaktný telefón: 0903808153, 0262850629 email: miestnyurad@mc-cunovo.sk
2. Miesto realizácie zákazky: MČ Bratislava – Čunovo, pozemok reg. C parc. č. 79 KN k.ú. Čunovo. Nehnuteľnosť je vo
vlastníctve hlavného mesta Bratislava , v správe mestskej časti Bratislava – Čunovo.
3. Názov zákazky: Sklad MTZ pre dobrovoľný hasičský zbor v Čunove
4. Druh zákazky:
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45213221-8, Stavebné práce na skladoch tovarov, 45216121-8 Stavebné
práce na objektoch hasičských staníc
Zákazka na nie bežné práce obstarávaná v súlade § 117 ZVO. Zákazka nespĺňa definíciu bežne dostupných
stavebných prác, ktorá je uvedená v § 2 ods. 5 písm. o) ZVO. Zaradenie zákazky ako „zákazky nie bežnú na trhu“ je
v súlade s výkladovým stanoviskom Úradu pre verejné obstarávanie č. 2/2017.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 990,70 EUR bez DPH
6. Termín dodania: Celková doba realizácie predmetu zákazky je 4 mesiace odo dňa protokolárneho prevzatia
staveniska zhotoviteľom.
7. Financovanie predmetu zákazky:

Štátny rozpočet - dotácia Ministerstva vnútra SR na základe zmluvy č. PHZ-OPKI-2018-002724

Zdroje verejného obstarávateľa.
8. Opis predmetu zákazky:
V prípade, že je v technickej štúdii, vo výkaz - výmere alebo v opise predmetu obstarávania odkaz na konkrétnu
značku, typ alebo výrobcu platí odkaz „alebo ekvivalentný“. Ekvivalentný produkt musí spĺňať minimálne alebo
vyššie kritériá na konštrukčné, záručné, funkčné a estetické požiadavky, podľa ktorých je dodávka produktu,
tovaru alebo materiálu navrhnutá. Pripúšťa a akceptuje sa teda ekvivalent iného výrobcu, výrobného postupu,
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Uchádzač vo svojej ponuke doplní konkrétny názov/značku.
Predmetom stavebných prác je novostavba samostatne stojaceho montovaného plechového skladu.
Novostavba bude slúžiť na uskladnenie materiálno-technického vybavenia dobrovoľného hasičského zboru v MČ
Čunovo. Podrobný opis prác a podmienky realizácie diela sú uvedené v projektovej dokumentácii vrátane
výkaz-výmeru a v stavebnom povolení. Uvedená dokumentácia tvorí prílohu tejto výzvy.
9.

Rozdelenie predmetu zákazky: zákazka nie je rozdelená na časti, požaduje sa predloženie ponuky na celý
predmet zákazky.
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10. Obhliadka miesta realizácie stavby
Verejný obstarávateľ pred predložením ponuky odporúča záujemcom, aby sa oboznámili s miestom realizácie
zákazky. Obhliadka miesta realizácie je pre správne nacenenie rozpočtových položiek vysoko žiadúca. Záujemca si
termín obhliadky dohodne s kontaktnou osobou pre obhliadku, ktorá je uvedená v bode 1 výzvy, a to minimálne 1
pracovné dni pred termínom na predkladania ponúk.
11. Stanovenie zmluvných podmienok:
 verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/91 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva o dielo je prílohou č. 5 výzvy.
 lehota splatnosti faktúr: 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi,
 dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru po ukončení realizácie stavebných prác, a to na základe preberacieho
protokolu podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH na celý predmet obstarávania
13. Spôsob určenia ceny:
 Cena predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur
bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v EUR s DPH.
 Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky.
 Uchádzač v ponuke uvedie skutočnosť, či je platcom DPH
 Pre určenie ceny sa odporúča použiť formulár v prílohe č. 2.
 Neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky uchádzača je príloha č. 4 b) ocenený výkaz – výmer.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
Oprávnenie poskytovať požadované práce každý uchádzač preukáže kópiou dokladu o oprávnení poskytovať
predmet zákazky v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Dokladom môže byť výpis zo živnostenského registra alebo
výpis z obchodného registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov. Tento
doklad možno nahradiť odkazom na príslušný verejne dostupný register alebo výpisom zo zoznamu podnikateľov
alebo uvedením registračného čísla uchádzača zapísaného v tomto zozname.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklady a oprávnenia vydané podľa príslušnej legislatívy iných členských
štátov EÚ.
15. Obsah ponuky
Uchádzač vo svojej ponuke predloží:
 identifikáciu uchádzača v súlade s prílohou č. 1 výzvy,
 vyplnenú prílohu č. 2 výzvy „cenová ponuka“,
 prílohu č. 3 čestné vyhlásenie uchádzača
 prílohu č. 4 b) ocenený výkaz – výmer (podrobný rozpočet projektu) aj na CD v xlsx. formáte (alebo inom
tabuľkovom formáte),
 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať predmet zákazky v súlade s bodom 14 tejto výzvy,
 uchádzačom vyplnený a podpísaný návrh zmluvy o dielo uvedený v prílohe č. 5 výzvy, podpísaný štatutárnym
zástupcom.
16. Spôsob predloženia ponuky
 Ponuka a doklady v nej predložené sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak sú doklady alebo dokumenty
vyhotovené v cudzom jazyku uchádzač postupuje v súlade s § 21 ods. 6 ZVO.
 Podpísanú ponuku uchádzač doručí osobne, poštou alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 17 tejto
výzvy do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 18. Ponuka musí byť doručená v uzavretom
nepriehľadnom obale a označená obchodným názvom uchádzača a slovami „NEOTVÁRAŤ“ a heslom „VO –
Sklad-DHZ“.
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 Pre včasné doručenie cenovej ponuky je rozhodujúci dátum a čas doručenia cenovej ponuky , nie napríklad
dátum odovzdania zásielky na poštovú prepravu.
 Cenové ponuky doručené po lehote uvedenej v bode 18 nebudú zaradené do vyhodnotenia. Verejný
obstarávateľ takúto ponuku vráti odosielateľovi na adresu odosielateľa.
17. Miesto na predkladanie ponúk: miestny úrad MČ Bratislava - Čunovo, Hraničiarska 144/22, 851 10 Bratislava
18. Lehota na predkladanie ponúk:

27. 06. 2019 do 12:00

19. Informácia o účasti na otváraní ponúk
Otváranie ponúk bude neverejné
20. Lehota viazanosti ponuky:

31. 12. 2019

21. Podmienky zrušenia zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
 nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky zadania,
 predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné možnosti verejného obstarávateľa,
 zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo zadanie zverejnené,
22. Doplňujúce informácie
 V prípade potreby môže verejný obstarávateľ vysvetliť, a ak to bude nevyhnutné, aj doplniť informácie
uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní bude
uchádzačom zaslané emailom.
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzačov o vysvetlenie ich ponúk.
 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky
ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.
 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia. Ponuky
predložené po lehote na predkladanie ponúk budú uchádzačom vrátené.
 Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy predloží podrobný časový, vecný a finančný harmonogram realizácie
diela, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu zmluvy o dielo.
 Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZVO nie je možné
podať námietky v zmysle platného ZVO.
 Všetky náklady spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša uchádzač sám, bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
 Verejný obstarávateľ nebude poskytovať na realizáciu diela žiadne preddavky
V MČ Bratislava - Čunovo, dňa 14. 06. 2019
Gabriela Šerenčáková
starostka

Prílohy Výzvy – Súťažné podklady:
Príloha č. 1: Identifikácia uchádzača
Príloha č. 2: Cenová ponuka uchádzača
Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 4 a): Projektová dokumentácia vrátane stavebného povolenie
Príloha č. 4 b): Výkaz -výmer
Príloha č. 5: Zmluva o dielo
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