
Výzva na predloženie cenovej ponuky

postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní")

Mesto Prievidza ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") sa na Vás obracia s výzvou na predloženie cenovej
ponuky - práce - na predmet zákazky defmovaný nižšie.

1. Názov zákazky:
Zriadenie IKT učební na ZŠ Rastislavova v Prievidzi - stavebné práce

2. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní:

Názov:
Sídlo:

IČO:
Štatutárny zástupca:

Mesto Prievidza
Námestie slobody 14
971 O 1 Prievidza
00318442
JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta

Kontaktné údaje pre proces verejného obstarávania:
Iveta Krajčíková, osoba zodpovedná za VO
Tel.: +421 465179601
e-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk

3. Predmet zákazky - verejného obstarávania:
Predmetom zákazky sú stavebné práce. Ide o proces verejného obstarávania na dodanie
stavebných prác na objekte Základnej školy Rastislavova v Prievidzi, ktoré sú nevyhnutné
zriadenie dvoch IKT učební. Predmet zákazky je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ a štátneho
rozpočtu SR a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa v rámci Integrovaného regionálneho
operačného programu.

4. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Opis a rozsah predmetu zákazky je defmovaný projektovou dokumentáciou a položkovite
výkazom výmer.

CPV kód: 45000000-7,45214210-5

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 257,37 EUR bez DPH

6. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie, ide o jeden vecne, logicky spojený predmet
obstarávania, uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení: nie

8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a ďalšie podmienky:

Zmluva o dielo.



Dôrazne odporúčame zaujemcom predtým, než predložia sVOJU ponuku, aby venovali
pozornosť zmluvným podmienkam.
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ak u nich
existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO a tiež ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z.z. a nie sú
zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo
subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia
uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v zákonom stanovenom rozsahu.
Úspešný uchádzač (dodávateľ) má povinnost' poskytnút' objednávateľovi k podpisu zmluvy
zoznam jeho subdodávateľov v rozsahu podľa § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní a do
5 pracovných dní odo dňa akejkoľvek zmeny subdodávateľa nahlásil objednávateľovi údaje v
rozsahu minimálne podľa ods. 3 v § 41 zákona o verejnom obstarávaní.

9. Lehota plnenia, platobné podmienky a podmienky spolupráce vyplývajúce z povinností
prijímateľa pomoci
Viď zmluva o dielo - do 25 dní od prevzatia staveniska.

10. Lehota a miesto na predloženie ponuky:

Do 19.12.2019 do 10:00 hod.
Mesto Prievidza, Námestie slobody 14,971 01 Prievidza, pri osobnom doručení podateľňa
Mestského úradu.
Ponuky sa budú otvárať neverejne dňa 19.12.2019 o 11 :00 hod. na Mestskom úrade Prievidza.

11. Podmienky účasti:

A) Uchádzač musí spÍňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) - je oprávnený dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu a písm. f) - nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím s Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

12. Obsah ponuky a pokyny na vypracovanie a predloženie ponuky:
Ponuka uchádzača bude predložená v písomnej (listinnej) forme ako originál alebo overená
kópia dokladov (ak nie je uvedené inak), predložená poštou, kuriérom alebo osobne, v lehote
na predkladanie ponúk a aby obsahovala nasledovné:

a) identifíkačné údaje uchádzača: obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
kontaktné údaje - štatutárny zástupca, kontaktná osoba, telefón, e-mail, s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá,

b) doklad podľa § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. e) - doklad o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,

c) doklad podl'a § 32 Osobné postavenie ods. 2 písm. f) čestné vyhlásenie k splneniu
podmienky účasti o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím s Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu,

d) návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podpísaný za uchádzača
oprávnenou osobou,

e) za uchádzača doplnená na vynechaných miestach a podpísaná zmluva o dielo s prílohami
č. 1 a 2,



f) ocenený výkaz výmer Ix na CD. Cenovú časť ponuky spracuje uchádzač v rozsahu
predloženého výkazu výmer položkovým rozpočtom so súhrnnou rekapituláciou nákladov
podľa jednotlivých stavebných objektov. Rekapitulácia nákladov musí obsahovať celkovú cenu
diela bez DPH a s DPH. Uchádzač pri oceňovaní musí dodržať poradie (poradové čísla) a názvy
položiek v súlade s výkazom výmer. Uchádzač musí oceniť všetky položky a rozpísané súbory,
tak ako je uvedené vo výkaze výmer. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady
spojené s realizáciou diela. Výkaz výmer na CD bude predložený v programe MS Office -
EXCEL, kde cena celkom za každú položku bude zavzorcovaná funkciou ROUND so
zaokrúhlením na 2 des. miesta a všetky súčty vo výkaze výmer budú zavzorcované funkciou
SUM.

Ak je niekde v dokumentoch verejného obstarávania uvedený názov výrobcu, výrobku
alebo typové označenie, uchádzač môže nacenit' ekvivalentnú položku pri zachovaní
všetkých funkcionalít a minimálnych požadovaných parametrov.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena v EUR s DPH, t.Z. ponuková cena v € vrátane
DPH resp. konečná cena pre neplatcov DPH za celý predmet zákazky spolu. Cena musí byť
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Najnižšia ponuková cena spolu v porovnaní
s ponukovými cenami všetkých uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, bude podklad pre určenie
úspešného uchádzača. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.

. V Prievidzi dňa 10.12.2019

Prílohy výzvy:
1. Návrh na plnenie kritéria
2. Zmluva o dielo
3. Čestné vyhlásenie - vzor
4. Projektová dokumentácia
5. Výkaz výmer


