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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v zákazke zadávanej v zmysle § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Púchov
Adresa:
Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov
IČO:
00317 748
DIČ:
2020615630
Telefón:
042/ 46 508 36, 042/ 46 508 28
Fax:
042/ 46 508 26
Kontaktná osoba:
Ing. Ivana Mikušcová
ivana.mikuscova@puchov.sk
Ing. arch. Daniela Šicová
daniela.sicova@puchov.sk
Internet:
www.puchov.sk
2. Názov zákazky
Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične ZŠ Komenského
3. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Miesto dodania predmetu zákazky: ZŠ Komenského Púchov
4. Predpokladaná hodnota zákazky
32 881,80 bez DPH
V prípade, ak ponuková cena uchádzača vrátane DPH bude vyššia ako predpokladaná
hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom s DPH, môže verejný obstarávateľ
považovať takúto ponuku za neprijateľnú a má právo neprijať ju.
5. Stručný opis zákazky
Budova telocvične na Základnej škole J. A. Komenského má viac ako 50 rokov
a palubovka vzhľadom na jej intenzívne využívanie je v značne schátralom stave.
Výmera telocvične je 293 m2 a jej skladbu tvoria drevené parkety uložené na
betónovom podklade. Predmetom realizácie je demontáž drevených jestvujúcich
podláh, s naložením a odvozom na skládku , očistenie povrchu podkladovej podlahovej
vrstvy, položenie nivelačnej podlahovej stierky hr. 3 mm pre vysokú záťaž, zhotovenie
izolácie proti zemnej vlhkosti, vytvorenie dvojitého podkladového roštu s podložkou
a montáž podláh z drevených trojvrstvových parkiet pre športový povrch, hr. 14 mm na
pero a drážku vrátane ich povrchovej úpravy lakovaním – 7x športovým lakom,
namaľovanie športových čiar pre basketbal, volejbal, hádzanú a 2x ihrisko na
bedminton po šírke telocvične. Zariadenia telocvične (napr. tyče na šplh), ktoré sa
upevňujú do podlahy je potrebné upraviť vzhľadom na jej novú výškovú úroveň a do
novej palubovky osadiť upevňovacie prvky z pôvodnej podlahy. Výkaz výmer tvorí
prílohu č.1 tejto výzvy.
Súčasťou zákazky je vytvorenie dvoch bezbariérových rámp, ktoré vyrovnávajú výškové
rozdiely podláh pri vstupoch do telocvične. Rampy sú z drevenej konštrukcie upevnenej
do podlahy s povrchom zo športovej drevenej podlahy.
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Výkaz výmer a nákres rampy je prílohou č.2 a č. 3 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na charakter stavebných prác odporúča obhliadku
miesta realizácie. Obhliadku je možné dohodnúť s kontaktnými osobami uvedenými
v bode 1. telefonicky, prípadne mailom.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
6. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Verejný obstarávateľ požaduje, aby bol predmet zákazky odovzdaný verejnému
obstarávateľovi v termíne do 31.08.2016.
7. Podmienky účasti
7.1. Uchádzač predloží v ponuke doklad o oprávnení dodať tovar/poskytovať
službu/uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (originál
alebo fotokópia).
7.2. Uchádzač predloží minimálne 3 referencie so sumou vyššou ako 35 000 € s DPH,
na stavebné práce za posledných 5 rokov, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky
potvrdené objednávateľom (originál alebo fotokópia).
8. Technické a odborné požiadavky na predmet zákazky
8.1. Drevené parkety musia byť už z výroby nalakované špeciálnymi lakmi vytvrdenými
UV žiarením
8.2. Uchádzač predloží platný certifikát FIBA
8.3. Uchádzač predloží Skúšobný protokol autorizovanej skúšobne v EÚ preukazujúci,
že športová podlaha spĺňa nasledovné technické parametre:
- absorbcia nárazovej energie min. 58 %
- odraz lopty min. 97 %
- vertikálna deformácia v intervale od 1,8 do 3,5 mm
8.4. Uchádzač predloží prehlásenie o zhode použitých materiálov a výrobkov
V prípade, že v opise predmetu zákazky alebo vo výkaze výmer bude priamy odkaz na
značku materiálu alebo tovaru je možné použiť ekvivalent s rovnakými alebo lepšími
špecifickými a technickými vlastnosťami

9. Obsah ponuky
9.1.Súčasťou ponuky bude ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 a prílohu č. 2
tejto výzvy.
9.2. Súčasťou ponuky budú dokumenty uvedené v bodoch 7.1., 7.2., 8.2., 8.3. a 8.4.
9.3. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom
mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť
doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku.
V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný
preklad v slovenskom jazyku.
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Verejný obstarávateľ vyberie spomedzi predložených ponúk ako úspešnú tú ponuku,
ktorá splní podmienky určené verejným obstarávateľom a bude mať najnižšiu cenu
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celkom za celý predmet obstarávania. T. z., že jediným kritériom na vyhodnotenie
ponúk je cena celkom za celý predmet obstarávania.
11. Lehota na predkladanie ponúk
Deň: 18. mesiac: júl
rok: 2016 hodina: do 10.00 hod.
Ponuky spolu s dokladom o tom, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar, poskytovať
službu alebo uskutočňovať práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky (originál alebo
fotokópia) musia byť doručené v zalepenej obálke s heslom:
„Rekonštrukcia cvičebného priestoru telocvične ZŠ Komenského“
Do rúk Ing. Mikušcovej a s nápisom „Neotvárať“
Ponuky je potrebné doručiť verejnému obstarávateľovi (osobne – počas prevádzkových
hodín verejného obstarávateľa alebo poštou, prípadne kuriérom) pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk na adresu: Mesto Púchov, Štefánikova 821/21, 020 01 Púchov.
Prevádzkové/úradné hodiny verejného obstarávateľa pre potreby tejto súťaže sú:
Pracovné dni: Pondelok – Piatok od 08,00 hod. do 14,00 hod.
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom pošty, iného doručovateľa
alebo osobne, je rozhodujúci termín (t. z. hodina a deň) doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie
ponuky (napr. poštou, kuriérom a pod.). T. z. v momente uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk musí byť ponuka skutočne doručená verejnému obstarávateľovi
(nestačí odovzdanie na prepravu a pod.). Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty
nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované.
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú
cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú
cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla
je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena
zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel
o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH ( ak nie je platcom DPH uvedie 0,- € DPH) a upozorní na túto skutočnosť,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
13. Otváranie obálok s ponukami a podmienky vyhodnotenia ponúk
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v zasadačke mestského úradu č. dv. 26
deň: 18.
mesiac: júl
rok:
2016 hodina
13,00 hod.
Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú informovaní o výsledku
vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostredníctvom webovej stránky či profilu
verejného obstarávateľa.
14. Ďalšie informácie
Ponuky sú viazané v lehote minimálne do 30.08.2016.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ umožňuje skupine dodávateľov účasť vo verejnom obstarávaní
v zmysle § 37 ods. 1 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. V prípade prijatia súťažnej ponuky skupiny dodávateľov
nebude verejný obstarávateľ vyžadovať od tejto skupiny, aby vytvorili právnu formu
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v zmysle § 37 ods. 2 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Jednotliví členovia skupiny budú zaviazaní spoločne
a nerozdielne. V prípade, ak sa tejto zákazky zúčastní skupina dodávateľov, resp. ak
skupina dodávateľov predloží ponuku, uvedie to vo svojej ponuke na samostatnom liste,
ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami všetkých členov skupiny. V tomto liste
zároveň určia (splnomocnia) spomedzi seba jedného člena skupiny, s ktorým bude
verejný obstarávateľ komunikovať a ktorý bude zastupovať všetkých členov skupiny
v celom procese tohto verejného obstarávania a uvedú adresu, na ktorú bude verejný
obstarávateľ zasielať písomnosti (napr. oznámenie o výsledku a pod.). Verejný
obstarávateľ bude teda komunikovať len s určeným členom a nie so všetkými členmi
skupiny. V prípade, ak uchádzačom bude skupina dodávateľov v zmysle § 37 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
návrh zmluvy, ktorý bude predkladať úspešný uchádzač - skupina bude podpísaný
oprávneným zástupcom každého z účastníkov skupiny dodávateľov (člena skupiny) a v
čl. I návrhu zmluvy budú uvedené údaje každého člena skupiny dodávateľov
samostatne. V prípade účasti skupiny treba, aby zmluva bola podpísaná za každého
člena skupiny samostatne, príp. ak bude podpisovať zmluvu splnomocnený zástupca
skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude
výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis zmluvy s verejným
obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek verejného
obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú požiadavky na
predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

V Púchove, dňa 07.07.2016

Mgr. Rastislav Henek
primátor mesta

Prílohy:
- Príloha č. 1 – Výkaz výmer rekonštrukcie cvičebného priestoru
- Príloha č. 2 – Výkaz výmer bezbariérovej rampy
- Príloha č. 3 – Nákres bezbariérovej rampy

