PRIESKUM TRHU
ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v zmysle §117 zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Typ výzvy
Výzva slúži na účel výberu dodávateľa výmeny PVC –600m2 v priestoroch organizácie,
výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie objednávky s úspešným uchádzačom.
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
1.1.
Názov organizácie: Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
IČO: 30775329
Sídlo organizácie: Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu: akad. mal. Milan Pagáč, riaditeľ školy
1.2. Kontakty určené verejným obstarávateľom pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Adresa:
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
Ing. Lenka Kižanová
Telefón: +421907179556 l email: ekonomka_suvba @ centrum.sk
2. PREDMET ZÁKAZKY
2.1. Predmetom zákazky je výmena PVC –600 m2 v priestoroch na Škole úžitkového
výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava.
Variantné riešenie sa nepripúšťa
2.2. Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):
45000000-7Stavebné práce
45432000-4 Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
45400000-1 Kompletizačné (dokončovacie) práce
3. PODMIENKY PLNENIA
3.1.Na predmet zákazky uvedený v bode 2 bude uzatvorená objednávka s úspešným
uchádzačom.
3.2.Miestom plnenia je Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11,
845 32 Bratislava
3.3.Lehota plnenia: po nadobudnutí účinnosti zmluvného vzťahu (objednávky) a to v termíne
od 08.júla 2019 do 31. Júla 2019.
3.4.Predpokladaná hodnota zákazky: 8333,- EUR bez DPH.
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4. PODMIENKY ÚČASTI PRE UCHÁDZAČOV
4.1. Uchádzač musí spĺňať všetky nasledovné podmienky. Požaduje sa predloženie
naskenovaného originálu alebo úradne overenej kópie:
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu alebo uskutočňovať stavebnú
prácu podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) živnostenské oprávnenie alebo výpis z obchodného registra alebo potvrdenie príslušného
orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie
-poskytnutie požadovaného predmetu zákazky.
Pozn.: Verejný obstarávateľ považuje podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) za splnenú zápisom uchádzača do zoznamu hospodárskych subjektov podľa
§ 152 zákona.
b) čestného vyhlásenia podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, že uchádzač spĺňa
podmienky osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona. (Príloha č.2 „Výzvy na
predloženie ponuky“)
c) vyhlásenie, že odborne kvalifikovaní riadiaci zamestnanci budú k dispozícii v čase plnenia
zmluvy predložené aktuálne vzhľadom ku dňu predkladania ponúk
4.2.Uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami zákazky predložením Čestného vyhlásenia
podpísaného oprávnenou osobou uchádzača, ktoré je uvedené v Prílohe č.2 týchto
podmienok zákazky.
5. OBHLIADKA MIESTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1.Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta plnenia, aby si záujemcovia
sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcu.
5.2.Termín obhliadky je stanovený na 01.07.2019 o 10:00. Záujemcovia o obhliadku sa
nahlásia na mail ekonomka_suvba @ centrum.sk. Kontaktná osoba: Ing. Lenka Križanová,
ekonómka školy.
6. OBSAH PONUKY
6.1.Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzača podľa bodu 4 týchto
podmienok zákazky:
1. doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne overená kópia)
2. čestné vyhlásenie k podmienkam zákazky - Príloha č.2
3. vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.3 „Formulár pre prieskum trhu“;
4. vyplnená a oprávnenou osobou podpísaná Príloha č.4 „Obchodné podmienky plnenia
predmetu zákazky....“
5. cenová kalkulácia, ktorá tvorí samostatnú prílohu Výzvy na predloženie ponuky–Príloha
č.5
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6.2.Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov:
a) čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov,
b) plnomocenstvo, v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene
skupiny dodávateľov.
6.3.V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára,
verejný obstarávateľ požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby
konať v mene uchádzača.
7. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY, LEHOTA VIAZANOSTI
7.1.Uchádzač doručí ponuku na mailovú adresu kontaktnej osoby verejného obstarávateľa
podľa bodu 1 týchto podmienok zákazky.
7.2.Spôsob doručenia: elektronicky prostredníctvom e-mailu.
7.3.Lehota na doručenie ponúk je do 04.07.2019 do 12.00 h.
7.4.Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.07.2019.
8. OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE PONÚK
8.1.Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
a) obsahujú náležitosti uvedené v bode 6 týchto podmienok zákazky
b) zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedených v týchto podmienkach.
8.2.Ponuky predložené po termíne na predkladanie ponúk nebudú akceptované, t.j. nebudú
zaradené do procesu vyhodnocovania ponúk.
8.3.Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto podmienkach a neobsahuje
také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ostatné
ponuky uchádzačov budú z prieskumu trhu vylúčené.
8.4.Hodnotenie splnenia podmienok uvedených v bode 4 bude založené na posúdení
predložených dokladov. Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorým
preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nebude spĺňať podmienky účasti, bude z
prieskumu trhu vylúčený.
8.5.V prípade nejasnosti a potreby objasnenia ponúk, prípadne potreby ich doplnenia zo
strany verejného obstarávateľa, bude uchádzač elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp.
doplnenie svojej ponuky v lehote určenej verejným obstarávateľom.
8.6.Ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky, resp. ju nedoplní v lehote určenej verejným
obstarávateľom vo výzve podľa bodu 7.5., alebo predložené vysvetlenie nie je dostatočné,
jeho ponuka bude z prieskumu trhu vylúčená.
9. KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK
9.1.Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky podľa bodov 8.1 a 8.3 a
neboli z prieskumu trhu vylúčené, budú vyhodnocované podľa kritéria na vyhodnotenie
ponúk –najnižšia celková cena s DPH v EUR a Prílohe č.5.
9.2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
9.3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prieskumu trhu.
9.4.Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom , ktorí predložili ponuky v
lehote na predkladanie ponúk v lehote viazanosti ponúk.
9.5.Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky .
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9.6.Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu
vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek
rozhodnutím verejného obstarávateľa.
10. OBCHODNÉ PODMIENKY
10.1.Plnenie bude vykonané na základe objednávky vystavenej na úspešného uchádzača.
10.2.O ďalšom postupe bude uchádzač informovaný verejným obstarávateľom v lehote
viazanosti ponúk.
11. ZRUŠENIE SÚŤAŽE
11.1.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum trhu zrušiť bez uvedenia dôvodu.
12.DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
12.1.Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo
zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám
až do vyhodnotenia ponúk.
12.2.Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak
použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.
12.3.Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú
spracovávané a chránené podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave, 26.06.2019

akad. mal. Milan Pagáč
riaditeľ školy
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Obchodné meno:
Sídlo/ miesto podnikania:
IČO:

Čestné vyhlásenie

Vyhlasujeme, že spĺňame podmienky účasti – podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

V............................ dňa...................................

...................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou uchádzača, t. j. jeho štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v obchodných záväzkových vzťahov.

PRÍLOHA Č.3: FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU
Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru
Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava
FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU
na predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Žiadame Vás o vypracovanie záväznej ponuky na predmet zákazky:

Identifikačné údaje uchádzača vyplní uchádzač

„Výmena PVC”
Opis a rozsah predmetu zákazky
Názov:

Predmetom tohto prieskumu je výber najvhodnejšej spoločnosti, ktorá zabezpečí plnenie
predmetu zákazky.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č.1 „Výzvy na predloženie ponuky“.
Kritérium pre hodnotenie ponúk je celková cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH.

Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Miesto realizácie predmetu zákazky:

Škola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, 845 32 Bratislava

Termín plnenia predmetu zákazky:

Uvedený v prílohe č. 3 „Výzvy na predloženie ponuky“

Kontaktná osoba pre prieskum trhu:
Podmienky účasti:

Ing. Lenka Križanová, ekonomka_suvba@centrum.sk, 0259306227
Špecifikované v bode č. 4 „Výzvy na predloženie ponuky“

Predpokladaná hodnota zákazky:

Položka

„Výmena PVC”

bez DPH
NÁVRH NA PLNENIE PREDMETU ZÁKAZKY
Celková cena predmetu zákazky
v EUR bez DPH

Cena pre vyhodnotenie ponúk s DPH /
Celková cena predmetu zákazky v EUR s
DPH*

Vyplní uchádzač

Vyplní uchádzač

Záväzná platnosť ponuky do:

31.07.2019

Termín na doručenie ponúk:

04.07.2019 do 12.oo hod

Spôsob predkladania ponúk:
Vašu záväznú ponuku nám zašlite na adresu:

elektronicky – prostredníctvom e-mailu : ekonomka_suvba@centrum.sk
alebo poštou s označením „neotvárať - súťaž“

Poznámka:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ponuky zaslané po termíne na doručenie ponúk.
* Do ceny uvádzajte všetky náklady súvisiace s dodaním / realizáciou predmetu zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie konečnú celkovú cenu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky tohto prieskumu trhu alebo prieskum trhu zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky a neuzavrieť zmluvu so žiadnym z uchádzačov.
Uchádzač zaslaním ponuky súhlasí so všetkými podmienkami verejného obstarávateľa uvedenými v tomto formulári pre prieskum trhu.
Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením prieskumu trhu, zmenou podmienok prieskumu trhu alebo v závislosti s
akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.

PRÍLOHA Č.4: OBCHODNÉ PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY „Výmena PVC“
Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená na základe objednávky.
Predmet objednávky:
Dodávateľ sa zaväzuje zrealizovať celý rozsah predmetu zákazky, ktorý je bližšie špecifikovaný vo
Výzve
Cena objednávky
Celková cena objednávky je ................................. bez DPH, t.j. ................................. EUR s DPH za
celý predmet zákazky v súlade s predloženým rozpisom celkovej ceny.
Podrobný rozpis ceny:
Ako podrobný rozpis ceny bude slúžiť ocenený výkaz výmer.
Podmienky plnenia:
Lehota plnenia od 08.07.2019 do 31.07.2019 odo dňa nadobudnutia účinnosti objednávky.
Platobné podmienky:
Podkladom pre platbu bude faktúra vystavená dodávateľom na podklade objednávateľom
potvrdeného odovzdávajúceho a preberacieho protokolu po splnení predmetu objednávky. Lehota
splatnosti vystavenej faktúry je 30 dní a začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. V prípade,
ak vo faktúre budú uvedené údaje v rozpore s touto objednávkou, alebo nebude obsahovať všetky
potrebné náležitosti v zmysle platných predpisov, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na
prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až po doručení novej faktúry objednávateľovi.
Spoločné ustanovenia
Pri realizácii predmetu objednávky je dodávateľ povinný postupovať v súlade s normami STN,
technologickými postupmi predpísanými jednotlivými výrobcami materiálov a podľa výkazu výmer,
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou objednávky.
Záručné podmienky: záruka 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia prác.
Podmienky pre odstraňovanie zistených vád:
-zistené vady v čase plynutia záručnej doby budú odstránené bezodkladne. -vady zistené po
odovzdaní a prevzatí predmetu objednávky oznámi objednávateľ písomne kontaktnej osobe
dodávateľa bez zbytočného odkladu. Dodávateľ musí garantovať dobu odozvy na hlásenie vady
plnenia do dvoch pracovných dní. Objednávateľ a dodávateľ vzájomne dohodnú dobu dodania opravy
vo väzbe na príslušný typ vady. Pokiaľ z povahy vady vyplýva, že na odstránenie vady je potrebná
dlhšia doba, dodávateľ je povinnýo tom objednávateľa písomne upovedomiť a dohodnúť s ním
primeranú lehotu. Právne vzťahy osobitne neupravené touto objednávkou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi. Dodávateľ berie na
vedomie, že uzatvára tento zmluvný vzťah (objednávka) s objednávateľom ako orgánom spravujúcim
majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad
obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti
uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné
financie alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského
samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a
kontroly verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením
tejto objednávky, resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu
(obsah, náležitosti, identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné
údaje, a iné), na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti
samosprávy pre občanov a kontroly verejných. financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez
akýchkoľvek výhrad a bez časového obmedzenia.

Dátum: ...................

.........................................................
podpis oprávnenej osoby uchádzača

PRÍLOHA Č.5: CENOVÁ PONUKA VÝMENA PVC-ŠUPKA

Pokládka a montáž
Zvar šnúra
Sokel 3/3 sivý
Lišta All prechod. 30mm str.
Montáž
Lepenie Pvc aj so zváraním
Strhávania nalepeného Pvc a likvidácia
Penetrácia a brúsenie podlahy po strhnutí
Penetrácia podlahy pred lepením
Nivelizácia podkladu do 4mm
Lokálne vyspravenie nerovnosti RS 88 odhad
Montáž sokla 3/3
Montáž prechod.líšt
Doprava a réžijné náklady

Spolu bez DPH

€

DPH

€

Spolu s DPH

€

Celková
cena
4
360
8,1

ks
bm
bm

599,58
599,58
599,58
599,58
599,58
175
280,3
8,1
1

m2
m2
m2
m2
m2
kg
bm
bm
ks

