
Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády

38, 811 06 Bratislava

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

VŠEOBECNÉ

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť vo verejnom obstarávaní na predmet obstarávania "Rekonštrukcia

plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho systému“, ktoré sa uskutoční formou

zapečatenej obálky.

Verejné obstarávanie sa realizuje postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne a  vyregulovaním

teplovodného vykurovacieho systému, vrátane sanácie, vysprávok a vymaľovania stien v miestnosti kotolne v

objekte elokovaného pracoviska  Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave.

Identifikácia predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV):

45000000-7 Stavebné práce

45310000-3 Elektroinštalačné práce

45321000-3 Tepelnoizolačné práce

45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení

45331100-7 Inštalovanie ústredného kúrenia

42160000-8 Zariadenia kotolní

45232141-2 Vykurovacie práce

44621220-7 Kotly ústredného kúrenia

45331110-0 Inštalovanie kotlov

45331000-6 Inštalovanie kúrenia, ventilácie a klimatizácie

45333100-1 Inštalovanie plynových regulačných zariadení

45432210-9 Povrchová úprava stien

45442100-8 Maliarske a natieračské práce

71632000-7 Technické skúšky

90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom

Predpokladaná hodnota zákazky:

162 329,91 EUR bez DPH.

Termín predkladania ponúk:

do 28.03.2022 do 10:00 hod.

Potvrdenú cenovú ponuku uchádzač predloží v súbore PDF ako prílohu súboru cez systém PROEBIZ a zároveň

vloží celkovú cenu priamo do položky číslo 1 v systéme PROEBIZ.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete v časti Prihláška

tejto Pozvánky.

Po vyplnení Prihlášky, v ktorej si zvolíte svoje prístupové meno a heslo, Vám bude podľa Priebehu zaslaný

desaťmiestny prístupový kľúč a až s týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do elektronickej aukčnej siene na

adrese https://bsk.proebiz.com.

Bratislava, dňa: 17.03.2022 12:48

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA / KONTAKTNÉ ÚDAJE:

Jazyková škola

Palisády 38, 811 06 Bratislava

IČO: 17319145

Poverený realizáciou verejného obstarávateľa je:

Bratislavský samosprávny kraj

Sabinovská 16
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https://bsk.proebiz.com


820 05  Bratislava

Slovensko

Všetky otázky o predmete elektronického výberového konania Vám zodpovie:

Mgr. Ľuboš Patúc

referent oddelenia verejného obstarávania

telefón: +421 248 264 212

mobil: +421 911 839 120

e-mail: lubos.patuc@region-bsk.sk

Všetky otázky o technickom zabezpečení elektronického výberového konania Vám zodpovie

administrátor:

Mgr. Ľuboš Patúc

referent oddelenia verejného obstarávania

telefón: +421 248 264 212

mobil: +421 911 839 120

e-mail: lubos.patuc@region-bsk.sk
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády

38, 811 06 Bratislava

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

OBHLIADKA MIESTA PLNENIA

V súvislosti s rozsahom a náročnosťou obstarávaných prác a vzhľadom na zložitosť podmienok realizácie a

požiadavky verejného obstarávateľa vyplývajúcich z predmetu zákazky a špecifických požiadaviek, verejný

obstarávateľ dôrazne odporúča uskutočniť obhliadku miesta realizácie zo strany záujemcov, pričom na obhliadke

bude záujemcom vizuálne umožnené osobne sa oboznámiť s konkrétnymi a špecifickými požiadavkami na

realizáciu predmetu zákazky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia idú na ťarchu záujemcu.

V záujme zachovania princípov transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, záujemcom nebudú na obhliadke

poskytované žiadne informácie zo strany verejného obstarávateľa. V prípade nejasností, záujemca predloží

písomne prostredníctvom systému PROEBIZ otázky formou žiadosti o vysvetlenie a odpovede budú transparente

poskytnuté všetkým záujemcom.

Termín uskutočnenia obhliadky si záujemca dohodne s kontaktnou osobou:

Ing. Oľga Štrbová

tel.: 0903 588 590
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády

38, 811 06 Bratislava

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávky, súvisiace s rekonštrukciou plynovej kotolne a vyregulovaním

teplovodného vykurovacieho systému, vrátane sanácie, vysprávok a vymaľovania stien v miestnosti kotolne v

objekte elokovaného pracoviska  Jazykovej školy na Vazovovej 14 v Bratislave.

Kotolňa bude rekonštruovaná v plnom rozsahu so všetkými príslušnými zariadeniami. Zahŕňať bude inštaláciu

kompaktného plynového kotla ako dvojitého systému dodávaného v samostatných komponentoch, s nízkou

produkciou škodlivín. Súčasťou dodávky budú expanzné nádoby, odlučovač kalu, neutralizačné zariadenie

kondenzu, spalinová kaskáda, rozdeľovač/zberač, meranie a regulácia kotolne, výmena rozvodov potrubia plynu

a vykurovacej vody v kotolni, úprava komínového telesa a elektrického vedenia v kotolni. Práce budú realizované

na základe vypracovanej projektovej dokumentácie. Pre efektívne fungovanie a využívanie vykurovacieho

systému sa popri rekonštrukcii kotolne uvažuje s vyregulovaním systému a vykurovacích telies. Nevyhovujúce

vykurovacie telesá v suterénnych miestnostiach (učebniach) budú nahradené a doplnené telesami s adekvátnym

tepelným výkonom. Všetky vykurovacie telesá budú opatrené regulačnými ventilmi s termostatickými hlavicami

a celý vykurovací systém bude vyregulovaný v zmysle projektu vyregulovania. Predmet zákazky bude

realizovaný v súlade s projektovou dokumentáciou, výkazom výmer a obchodnými podmienkami plnenia,

stanovenými objednávateľom.

Súčasný stav:

Vybavenie kotolne je zastaralé a poruchové, steny a strop poškodené, teplovodný vykurovací systém

nevyhovujúci. Plynová kotolňa, naposledy rekonštruovaná v r. 1999, si vyžaduje časté riešenie havárií, jednotlivé

zariadenia sú opotrebované, poruchové, často nefunkčné, náhradné súčiastky sa už nevyrábajú. Steny kotolne sú

vlhké, omietka opadaná, strop i steny zatečené, dokonca i nad elektrickým vedením/zariadením. Nie je známy

dátum vyregulovania teplovodného vykurovacieho systému,  v učebniach v suteréne nie je dostatočný počet

vykurovacích telies. Oprava a rekonštrukcia kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho systému sú

nevyhnutné z dôvodu nevyhovujúceho stavu, ako aj dodržiavania BOZP a hygienických predpisov.

Miesto realizácie:

Elokované pracovisko Jazykovej školy na Vazovovej 14, 811 06 Bratislava

Predmet zákazky zahŕňa:

A. Rekonštrukcia plynovej kotolne.

B. Vyregulovanie teplovodného vykurovacieho systému.

Rozsah požadovaných stavebných prác a dodávok je bližšie špecifikovaný vo výkaze výmer a v

projektovej dokumentácii. V prácach a dodávkach rozpočtu sú zarátané všetky súvisiace práce, presuny

materiálu, sute, poplatky za skládku a pod. ostatné práce v zmysle predložených rozpočtových položiek.

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených

dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu

krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, uchádzač je v súlade s § 42 ods. 3 zákona o

verejnom obstarávaní oprávnený predložiť ponuku aj na technický a funkčný ekvivalent.

Za technický a funkčný ekvivalent sa považuje taká ponuka (riešenie), ktorá spĺňa úžitkové, prevádzkové a

funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je obstarávaný predmet zákazky

určený (viď rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie č. 503-9000/2014-KR/5 zo dňa 03.03.2014).

V prípade, že verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky / predložených dokumentov

konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu krajinu, oblasť alebo

miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ vyžaduje, aby uchádzač už vo svojej ponuke predložil dôkaz o

ekvivalentnosti ním navrhovanej ponuky (riešenia) s predmetom zákazky definovaným v rámci opisu predmetu

zákazky (viď rozsudok SD EÚ vo veci C 14/17 z 12. júla 2018).

Za technický a funkčný ekvivalent sa nepovažuje najmä taká ponuka (riešenie), s ktorého prijatím /

plnením by boli spojené ďalšie vyvolané neprimerané náklady na strane verejného obstarávateľa.
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Na predmet zákazky je vypracovaná projektová dokumentácia.

Identifikácia projektovej dokumentácie:

a) Projekt na rekonštrukciu plynovej kotolne

Názov:  Vykurovanie – rekonštrukcia kotolne

Autor:  Ing. Zoltán Farkaš

Dátum vyhotovenia:  08. 10. 2021

b) Projekt na vyregulovanie teplovodného vykurovacieho systému

Názov:  Vykurovanie – vyregulovanie teplovodného systému

Autor:  Ing. Zoltán Farkaš

Dátum vyhotovenia:   08. 10. 2021

Zoznam príloh:

1. Projektová dokumentácia v elektronickej podobe

2. Výkaz výmer pre ocenenie
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády

38, 811 06 Bratislava

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

PODMIENKY ÚČASTI

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa 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 (ďalej len "zákon o VO" alebo "zákon").

OSOBNÉ POSTAVENIE

Požaduje sa predloženie originálov alebo úradne overených kópií dokladov preukazujúcich splnenie

podmienok účasti osobného postavenia, ktoré sa preukazujú podľa § 32 ods. 2 písm. e) a f), resp.

ods. 4 a ods. 5 zákona o VO.

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO je možné nahradiť

podľa § 152 zákona o VO potvrdením o zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.

Z dôvodu použitia údajov vedených v informačných systémoch verejnej správy v súlade s § 32 ods.3

zákona o VO a použitia údajov vedených v informačných systémoch Úradu pre verejné obstarávanie

a zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie nie je uchádzač (so sídlom v SR) povinný

predkladať doklady preukazujúce splnenie podmienky osobného postavenia podľa §32 ods.1 písm. e)

a f) zákona o VO.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO bude overovaná verejným

obstarávateľom z informačných systémov verejnej správy.

Splnenie podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o VO bude overovaná verejným

obstarávateľom z údajov zverejnených na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje

preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Splnenie predmetných podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO preukazuje člen skupiny len vo

vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

V prípade, že verejný obstarávateľ bude mať pochybnosti o tom, že uchádzač spĺňa podmienky účasti podľa § 32

ods. 1 písm. e) zákona o VO, požiada uchádzača o predloženie dokladov preukazujúcich splnenie týchto

spochybnených podmienok účasti.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzača na skutočnosť, že podľa § 117 ods. 5 zákona o VO

nesmie verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom,  ktorý  nespĺňa  podmienky účasti podľa

§ 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) tohto

zákona.

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.

1 písm. g) zákona o VO predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií

osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na

vyhodnotenie ponúk.

1. Uchádzač predloží doklad kvalifikovanej osoby určenej na plnenie zmluvy preukazujúci  odbornú

spôsobilosť na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní

odbornej skúšky podľa zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných

inžinieroch v znení neskorších predpisov s odborným zameraním "technické, technologické a energetické

vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla, elektrotechnické a tepelné zariadenia" vrátane informácie, že

dotknutá odborne spôsobilá osoba je v pracovnoprávnom vzťahu k uchádzačovi alebo písomnej

zmluvy uzavretej s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni uchádzač preukázať

svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v prípade, že dotknutá osoba nie je v

pracovnoprávnom vzťahu k uchádzačovi. Z písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že
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poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

2. Uchádzač predloží doklad kvalifikovanej osoby určenej na plnenie zmluvy preukazujúci  odbornú

spôsobilosť na vykonávanie činnosti na vyhradených technických zariadeniach podľa vyhlášky

MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. - oprávnenie podľa § 15 zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia

pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákona o BOZP"), resp. osvedčenie alebo preukaz

podľa § 16 zákona o BOZP, a to na montáž, opravu a údržbu, odborné prehliadky a skúšky:

a) elektrických zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,

b) plynových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,

c) tlakových zariadení v rozsahu potrebnom na realizáciu predmetu zákazky,

vrátane informácie, že dotknutá odborne spôsobilá osoba je v pracovnoprávnom vzťahu k

uchádzačovi alebo písomnej zmluvy uzavretej s osobou, ktorej technickými a odbornými kapacitami

mieni uchádzač preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť v prípade, že

dotknutá osoba nie je v pracovnoprávnom vzťahu k uchádzačovi. Z písomnej zmluvy musí vyplývať

záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.

Požaduje sa preukázanie splnenia podmienok technickej alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods.

1 písm. b) zákona o VO predložením zoznamu stavebných prác rovnakého alebo obdobného

charakteru ako je predmet zákazky (stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou alebo opravou

kotolne, s vyregulovaním vykurovacieho systému) uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od

vyhlásenia verejného obstarávania  s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác rovnakého

alebo obdobného charakteru; zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a

zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom

1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,

2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí

odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo

záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na

základe ktorého boli uskutočnené.

Požaduje sa predložiť zoznam stavebných prác (referencií) rovnakého alebo obdobného charakteru v

min. objeme 160 000,00 EUR bez DPH (kumulatívne) za sledované obdobie.

Uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač

alebo záujemca verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity

osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť

podľa druhej vety preukazuje záujemca alebo uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej

technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z

písomnej zmluvy musí vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného

vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej

spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej

existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať

stavebné práce, alebo poskytovať službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, na

ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté. Ak ide o požiadavku súvisiacu so vzdelaním,

odbornou kvalifikáciou alebo relevantnými odbornými skúsenosťami najmä podľa odseku 1 písm. g), uchádzač

alebo záujemca môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude reálne vykonávať služby, na ktoré sa kapacity

vyžadujú.
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády
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Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

OBSAH PONUKY

Ponuka predložená uchádzačom bude obsahovať:

1. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzača zadefinovaných v

časti "Podmienky účasti" v prípade, že uchádzač nie je hospodárskym subjektom so sídlom v SR;

2. doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača

zadefinovaných v časti "Podmienky účasti";

3. vyplnený (ocenený) a oprávnenou osobou podpísaný výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa

podľa prílohy č.4 Výzvy na účasť;

4. dôkaz o ekvivalentnosti navrhovanej ponuky (riešenia) uchádzača s predmetom zákazky

definovaným v rámci opisu predmetu zákazky v prípade, že uchádzač predkladá ekvivalentné plnenie pri

položkách predmetu zákazky, kde verejný obstarávateľ požaduje dodať v rámci opisu predmetu zákazky /

predložených dokumentov konkrétny výrobok, výrobný postup, značku, patent, typ, alebo odkazuje na konkrétnu

krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby.

Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov:

•čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov (Príloha č. 1 Výzvy)

•plnomocenstvo v ktorom uchádzač preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene skupiny dodávateľov.

V prípade podpisu ponuky, alebo dokumentov oprávnenou osobou s výnimkou štatutára, verejný obstarávateľ

požaduje listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene uchádzača.

Požadované doklady predloží uchádzač ako súčasť ponuky vo forme prílohy/príloh vo formáte .pdf

prostredníctvom funkcionality systému PROEBIZ.
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády
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Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

PRIEBEH A SPÔSOB PREDKLADANIA PONUKY

Výberové konanie prebehne formou zapečatenej obálky. Po vyplnení a odoslaní prihlášky do výberového konania

bude uchádzačovi zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Zapečatené kolo

Od 17.03.2022 12:45 bude sprístupnený eAukčný portál pre zadávanie ponúk, pričom každý účastník vidí iba

svoju ponuku. Predkladanie ponúk je uchádzačovi sprístupnené do uplynutia lehoty na prekladanie ponúk.

P. Č. NÁZOV POLOŽKY MJ MNOŽSTVO

001.

Celková cena predmetu zákazky v EUR vrátane DPH /

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného

vykurovacieho systému /

celok 1.00

Každú vloženú cenu je NUTNÉ POTVRDIŤ STLAČENÍM KLÁVESU ENTER!

Uchádzačom vložená cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH musí byť totožná s predloženým

návrhom na plnenie uchádzača, ktorý uchádzač predkladá ako súčasť ponuky podľa prílohy č.4

Výzvy na účasť.

Návrh uchádzača predložený v ponuke predstavuje konečnú ponuku uchádzača. Elektronická aukcia

nie je predmetom verejného obstarávania zadávanej zákazky.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní v ponuke. Verejný obstarávateľ bude

ponúknutú cenu považovať za konečnú.

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v slovenskom alebo

českom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladaná sa spolu s jeho úradným

prekladom do štátneho jazyka (slovenský jazyk) okrem dokladov predložených v českom jazyku. Doklady musia

byť predložené v čitateľnej a reprodukovateľnej podobe.  V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených

dokladov, rozhodujúci je úradný preklad do slovenského jazyka. Doklady musia byť aktuálne a musia odrážať

skutočný stav v čase, v ktorom sa uchádzač zúčastňuje verejného obstarávania.

Kontrolné kolo

Od 28.03.2022 10:00 prebehne Kontrolné kolo, ktoré slúži na formálnu kontrolu a vyhodnotenie ponúk zo

strany vyhlasovateľa.

Platnosť prístupových kľúčov

Prístupové kľúče expirujú po 30 dňoch od ukončenia výberového konania. Po tejto dobe už nebude možné sa do

eAukčnej siene prihlásiť. Pokiaľ máte záujem o vytlačenie Vášho protokolu o účasti vo výberovom konaní a

histórie eAukčného prípadu/výberového konania, odporúčame vám si ich vytlačiť ihneď po skončení

eAukcie/výberového konania.

Vyhlasovateľ má právo v prípade potreby rozhodnúť o individuálnom predĺžení, respektíve ukončení

elektronického výberového konania.
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády
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Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

VYHODNOTENIE PONÚK

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na

predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk, pričom vyhodnotenie ponúk podľa kritéria na

vyhodnotenie ponúk je realizované automatizovaným spôsobom systému PROEBIZ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie požiadaviek na

predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom

mieste v poradí.

Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí, nepredložil

niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok účasti, alebo nespĺňa

podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre realizáciu zákazky, nebude jeho

ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení bude uchádzač bezodkladne informovaný

verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia ponuky takéhoto uchádzača bude verejný obstarávateľ

vyhodnocovať ponuku uchádzača, ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí.

Hodnotenie splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude založené na posúdení

predložených dokladov.

Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje náležitosti uvedené v časti "Obsah ponuky"  Výzvy, neobsahuje

žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými vo Výzve a

neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia predložených dokladov v lehote na predkladanie

ponúk, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie ponuky v lehote určenej verejným

obstarávateľom.
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Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády

38, 811 06 Bratislava

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

OSTATNÉ PODMIENKY

VARIANTNÉ RIEŠENIE:

Nepripúšťa sa.

LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:

Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.05.2022.

OTVÁRANIE PONÚK:

Neverejné. Zapečatené ponuky sa otvoria po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk automatizovaným spôsobom

systému PROEBIZ.

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:

Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe uzatvorenej zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorej návrh

tvorí prílohu č.3 Výzvy na účasť.

Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov na skutočnosť, že v súlade s § 11 zákona č. 343/2015

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do

registra partnerov verejného sektora 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 podľa zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení

niektorých zákonov.

KRITÉRIUM NA VYHODNOTENIE PONÚK:

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: Najnižšia celková cena v EUR s DPH za celý predmet zákazky.

Úspešný bude ten uchádzač, ktorý predloží/požaduje najnižšiu (celkovú) cenu za uskutočnenie predmetu zákazky

v EUR s DPH.

Poradie uchádzačov sa zostaví podľa výšky ponukovej ceny vzostupne od 1 po x, kde x je počet uchádzačov.

SPÔSOB URČENIA CENY:

1. Uchádzačom navrhovaná cena za uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky, uvedená v ponuke

uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR).

2. V cene za uskutočnenie celého predmetu zákazky uvedenej v ponuke uchádzača budú započítané všetky

náklady uchádzača súvisiace s realizáciou predmetu zákazky (napr. dopravné náklady, režijné náklady, mzdové

náklady a pod.).

3. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača na riadne uskutočnenie predmetu zákazky.

4. Uchádzač uvedie cenu zaokrúhlenú na 2 desatinné miesta.

5. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú cenu uvedie v zložení:

- navrhovaná cena bez DPH

- navrhovaná cena vrátane DPH

6. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu

považovať za konečnú.

7. V prípade, ak uchádzač ku dňu predkladania ponuky nie je platcom DPH, avšak po uzatvorení zmluvného

vzťahu sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie celkovej ceny predmetu zákazky, t. j. v prípade zmeny postavenia

uchádzača na platcu DPH, je ním predložená celková cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na
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úrovni s DPH.

ZRUŠENIE ZÁKAZKY:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zákazku bez uvedenia dôvodu.

DÔVERNOSŤ A OCHRANA ÚDAJOV:

Verejný obstarávateľ počas priebehu tejto zákazky nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu

ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez

predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracovávané a chránené

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

INÉ:

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť výberové konanie bez uvedenia dôvodu.

Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie

ponúk v lehote viazanosti ponúk.

Uchádzač zaslaním ponuky bezvýhradne akceptuje všetky podmienky zákazky.

Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú

pravdivé a úplné.

Uchádzač zaslaním ponuky vyhlasuje, že predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny

dodávateľov, ktorá predkladá ponuku, ani nebude vystupovať ako subdodávateľ iného uchádzača,

ktorý predkladá ponuku.

Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so

zrušením zákazky, zmenou podmienok alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
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PRÍLOHY

1. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č.1_Výzvy_na_účasť.docx

2. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č.2_Výzvy_na_účasť.docx

3. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č.3_Výzvy_na_účasť.docx

4. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č.4.1_Výzvy_na_účasť.xls

5. Príloha výzvy na

účasť -

Príloha_č.4.2_Výzvy_na_účasť.xls

6. Príloha výzvy na

účasť -

Projektová dokumentácia.zip

- 13 -



Výzva na účasť vo verejnom obstarávaní /  Jazyková škola, Palisády

38, 811 06 Bratislava

Rekonštrukcia plynovej kotolne a vyregulovanie teplovodného vykurovacieho

systému

PRIHLÁŠKA

Na účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si môžete zobraziť TU.

Účastníkom bude po vyplnení a odoslaní prihlášky zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč.

Pred prihlásením si skontrolujte nastavenie Vášho internetového prehliadača. Aby vám systém

fungoval správne, je nutné mať v prehliadači zapnuté "cookies.".

Všeobecný návod na vyplnenie Prihlášky a informácie o tom, ako sa orientovať v eAukčnej sieni zobrazíte po

kliknutí na tento odkaz.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

- 14 -

http://www.tcpdf.org

