Obec Smolinské, 908 42 Smolinské 334
IČO: 00309991

Všetkým potenciálnym záujemcom

VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie prác
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
podľa § 117 / zákazka s nízkou hodnotou / zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Obec Smolinské , 908 42 Smolinské 334, IČO: 00309991, 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 „ZVO“)
Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO / zákazka s nízkou hodnotou / na
predmet zákazky: Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice .
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie :
Obec Smolinské
Sídlo organizácie :
908 42 Smolinské 334
Zastúpená:
Vladimír Smolinský – starosta obce
IČO:
00309991
DIČ:
2021049558
Č. tel.:
034 6542188
Č. faxu:
034 6592853
e- mail:
obecsmolinske@smolinske.sk
Webové sídlo:
www.smolinske.sk
2. Komunikácia
Informácie o predmete zákazky , prípadne žiadosti o vysvetlenie podmienok výzvy je
možno získať u kontaktnej osoby na adrese :
Ing. Mária Výletová, S. Jurkoviča 1203/16, 905 01 Senica , číslo telefónu: 0903 029620,
e- mail: mariavyletova@gmail.com,
3. Typ zmluvy a predmet zákazky
Typ Zmluvy :
Zmluva o dielo
Predmet zákazky :
Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice.
druh zákazky :
práce
CPV: Hlavný slovník :
45216121-8
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE, uchádzač predloží ponuku na celok v súlade
s opisom predmetu zákazky , projektovou dokumentáciou a v súlade so zadaním.
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Miesto stavby:
Termín realizácie :
Dĺžka trvania zákazky :

katastrálne územie Smolinské, p. č. 350,
začiatok : do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania
staveniska
max. 5 mesiacov,

Predmet a opis zákazky :
Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho objektu požiarnej zbrojnice.
Objekt sa nachádza v zástavbe rodinných domov. Svojím tvarom a charakterom
nevyčnieva z okolitej zástavby. V okolí sa nenachádzajú žiadne ochranné pásma, prírodné
rezervácie alebo historické pamiatky.
Požiarna zbrojnica sa využíva na parkovanie hasičských áut – 2 garážové brány a
hasičskej techniky. Na druhom podlaží je vytvorená spoločenská miestnosť pre potreby
dobrovoľného hasičského zboru.
Nakoľko garážové priestory nevyhovujú prevádzke hasičského zboru a omietka začína
javiť známky vlhnutia a začína opadávať, stavebník sa rozhodol pre rekonštrukciu objektu.
Vnútorné priestory objektu nie sú predmetom riešenia.
Búracie práce
Rekonštrukcia sa týka najmä exteriérových priestorov a fasády. Jedná sa o :
- odstránenie oceľových brán z garáže osadené v oceľovej uholníkovej zárubni,
- odstránenie betónovej dosky pred vjazdom šírky 1,5m od fasády,
- odstránenie drevených okien spolu s drevenými rámami, interiérovým a
exteriérovým parapetom,
- demontáž exteriérových parapetov plastových okien,
- odstránenie plechových výustiek z vykurovacích telies na fasáde pod oknami,
- demontáž oceľového krídla na 0.NP a na streche, prehodnotenie ponechania
zárubne alebo vysekania otvoru pre inštaláciu nových dverí,
- demontáž oplechovania atiky,
- demontáž a uskladnenie dažďového zvodu. Je potrebné dažďový odkvap napojiť na
flexibilnú PVC rúru a vyviesť v dostatočnej vzdialenosti od stavby aby nedochádzalo
k zatekaniu v blízkosti soklu a základov,
- demontáž dažďových mriežok na fasáde v priestoroch veže,
- rozobratie zámkovej dlažby pri sokli a odkopanie násypu do hĺbky 150-300mm
Postup pri nových konštrukciách
Na stavbu je možné použiť materiály navrhnuté v projekte poprípade alternatívne
konštrukcie s rovnakými technickými parametrami ako uvádza projekt poprípade s lepšími
vlastnosťami. V prípade nejasností je nutné kontaktovať zodpovedného projektanta. Pred
zateplením fasády je potrebné nechať spraviť odtrhovú skúšku.
Postup prác:
- vykopanie základovej ryhy pre základové pásy. Po obnažení základov rsp.
základového muriva je potrebné prepojiť nové základy a murivo s existujúcimi a to
pomocou roxorových tyčí zakotvených do pôvodných konštrukcií – viď projekt časť
statika. Je potrebné zhutniť zeminu v ryhe a pod základovou doskou vhodným
zhutňovacím prostriedkom. Na spodok základov spraviť zhutnený štrkový podsyp
hr.=100mm. Špecifikáciu betónu a vystuženie viď časť PD statika,
- vybetónovanie základových pásov pod novými obvodovými konštrukciami,
- vybetónovanie základovej dosky z vysokopevnostného a vode odolného betónu,
- aplikácia vrchnej nášľapnej vrstvy podľa skladby konštrukcií,
- vymurovanie obvodovej steny a prepojenie s existujúcim obvodovým murivom,
- osadenie dverného prekladu,
- vyšalovanie železobetónového venca, osadenie výstuže a zabetónovanie venca,
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vytvorenie konštrukcie striešky – prispôsobiť hrúbke existujúceho prestrešenia
garáží,
osadenie plastových dverí do garáží,
osadenie oceľových dverí a oceľových krídiel dverí na 0.NP a strechu – rozmery je
nutné premerať na stavbe a prispôsobiť rozmerom otvoru, ostenia, prahu, fasáde,
osadenie nových PVC okien, interiérových a exteriérových parapetov. Do fasády
osadiť pri styku ostenia a parapetu PVC ukončovacie kaps,
.vyspravenie všetkých interiérových ostení. Exteriérové ostenia vyspraviť XPS
doskami HR.=10mm (alt. EPS perimeter HR.=10mm). Vyspraviť ostenie po garáže
po vybúraní oceľových brán,
zateplenie fasády EPS polystyrénom HR.=100mm, ostenia zatepliť XPS
polystyrénom HR.=10mm, fasádu kotviť mechanickými kotvami do fasády. V mieste
soklu a pri strieške nad garážou zatepliť XPS polystyrénom (alt. EPS perimeter) do
výšky min. 300mm,
osadenie parapetných dosiek okien, osadenie oplechovania atiky,
položenie odkvapového chodníku zo strany dvoru,
Inštalácia pôvodného dažďového zvodu a montáž klampiarskych výrobkov.

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá vo vypracovanej projektovej
dokumentácii v zastúpení Ing. Michalom Nagy , Duklianska 1988/85, 909 01 Skalica a
zadaním, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť výzvy
Akýkoľvek odkaz na národné technické osvedčenia alebo národné technické
špecifikácie, resp. konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ,
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, automaticky znamená, že možno
použiť ekvivalent s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami.
4. Celková predpokladaná hodnota : 33 445,62 Euro.
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5. Financovanie
Verejný obstarávateľ daný predmet zákazky bude financovať z účelových finančných
prostriedkov z dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky vo výške 29 959,38 € a spolufinancovať z vlastných zdrojov rozpočet obce v roku 2020.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy. Platba za predmet
zákazky sa bude realizovať bezhotovostným stykom
na základe vystavených
a odsúhlasených faktúr mesačne.
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady na riadne plnenie zmluvy. Podkladom pre
vystavenie faktúr bude súpis skutočne uskutočnených prác potvrdený oprávneným
zástupcom objednávateľa.
Lehota splatnosti faktúr je 14 kalendárnych dní odo dňa odsúhlasenia a doručenia faktúr.
Celková ponuková cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov ako aj Vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. , ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
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6. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú v termíne do 08. septembra 2020 do 15 : 00 hod. osobne alebo
poštou na adresu: Obecný úrad Smolinské, č.334, 908 42 Smolinské v uzatvorenej obálke
s označením : „ NEOTVÁRAŤ – Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice „.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude
vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa : 08. septembra 2020 o 16:00 hod. na
adrese verejného obstarávateľa – zasadačka úradu.
7.Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku alebo českom jazyku.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v € s presnosťou na dve desatinné miesta.
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- Cena DPH
- Navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Vysvetľovanie mimoriadne nízkej ponuky
Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu
k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzača
o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné.
Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky do piatich pracovných dní odo dňa
doručenia žiadosti, pokiaľ verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza
z predložených dôkazov.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe najlepšieho
pomeru ceny a kvality.
Určené kritériá na vyhodnotenie ponúk a ich relatívna váha v tomto postupe zadávania
zákazky sú:
A. Celková cena za predmet zákazky s DPH vyjadrená v EUR – max. 90 bodov.
B. Lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená v celých kalendárnych
dňoch odo dňa odovzdania staveniska – max. 10 bodov.

Spôsob hodnotenia :
Kritériu A. sa bude hodnotiť cena v eurách s DPH v Eur za celý predmet zákazky s DPH.
Maximálny počet bodov, t.j. 90 bodov, bude pridelený ponuke s najnižšou navrhnutou
cenou. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe výsledku
podielu najnižšej navrhnutej ceny a navrhnutej ceny aktuálne hodnotenej ponuky,
vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 90.
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V kritériu B. sa bude hodnotiť lehota výstavby (lehota plnenia predmetu zákazky) vyjadrená
v celých kalendárnych dňoch odo dňa odovzdania staveniska, pričom ponuke s najkratšou
navrhovanou lehotou výstavby bude pridelený maximálny počet bodov za toto kritérium, t. j.
10 bodov. Ostatným ponukám bude pridelený počet bodov pomerne, na základe podielu
najkratšej navrhovanej lehoty výstavby a navrhovanej lehoty výstavby aktuálne hodnotenej
ponuky, vynásobeného maximálnym počtom bodov za kritérium, t.j. 10 (najkratšia
lehota/navrhovaná lehota x 10).
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh na plnenie kritérií podľa priloženého vzoru –
prílohy k tejto výzve.
Komisia na vyhodnotenie ponúk zostaví poradie uchádzačov podľa prideleného celkového
počtu bodov, ktorý bude súčtom pridelených bodov za kritérium A a za kritérium B podľa
bodu 9 tejto výzvy.
Úspešným uchádzačom v tejto súťaži sa stane uchádzač, ktorý ponúkne ekonomicky
najvýhodnejšiu ponuku podľa určených kritérií, t. j. že sa umiestni na 1. mieste a dosiahne
najvyšší počet bodov a nebude z tohto postupu zadávania zákazky vylúčený.
Pri získaní rovnakého počtu bodov dvoch ponúk sa úspešnou ponukou stane ponuka ,
ktorá má nižšiu ponukovú cenu s DPH .
10. Podmienky účasti
Podmienky účasti :
Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti :
 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Túto podmienku účasti preukáže doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky. Za účelom preukázania tejto podmienky sa vyžaduje predloženie
fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky . U právnických osôb napr.
výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. Výpis zo živnostenského
registra.
 čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v
zmysle §32 ods. 1 písm. f)ZVO a že u uchádzača v čase zadania zákazky nebol
identifikovaný konflikt záujmov, a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods.6 písm. f) ZVO (viď príloha)
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
11.

Obsah ponuky :
 titulný – obsahový list, v ktorom bude uvedený menný zoznam všetkých
predkladaných dokumentov, identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 1): obchodný
názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto podnikania, s kontaktným miestom
(telefón, e-mail, fax), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača. V prípade skupiny dodávateľov uchádzač vyhotoví doklad „Identifikačné
údaje uchádzača“, v ktorom uvedie identifikačné údaje za každého člena skupiny.
Tento musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny a opečiatkovaný pečiatkou
každého člena skupiny
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 návrh uchádzača na plnenie kritéria podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača ( podľa prílohy č.2 )
 písomné vyhlásenie uchádzača, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, že
uchádzač súhlasí so všetkými podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo
výzve na predloženie ponúk a akceptuje v plnom rozsahu obchodné a zmluvné
podmienky uvedené v tejto výzve. Písomné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a
úplnosti všetkých dokumentov a údajov uvedených v ponuke podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za záujemcu.
V prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané štatutárnym zástupcom
každého člena skupiny alebo osobou oprávnenou konať za člena skupiny ( podľa
prílohy č.3 a prílohy č. 4 )
 doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. U právnických osôb napr. výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra v
prípade.
 čestné prehlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, v
zmysle §32 ods. 1 písm. f)ZVO a že u uchádzača v čase zadania zákazky nebol
identifikovaný konflikt záujmov, a teda neexistuje dôvod na vylúčenie podľa § 40
ods.6 písm. f) ZVO (viď príloha č. 5)
 Neoddeliteľnou súčasťou výzvy na predkladanie ponúk je neocenený výkaz výmer
(rozpočet)-príloha ,pre predmet obstarávania, ktorý verejný obstarávateľ žiada
oceniť v predloženom rozsahu a obsahu pri dodržaní odporúčaných stavebných
postupov. Verejný obstarávateľ nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete
obstarávania uvedeného vo výkaze výmer.
 podpísaný návrh Zmluvy o dielo v jednom vyhotovení vrátane oceneného výkazu,
ktorý je súčasťou tejto výzvy , s uvedením návrhu uchádzača na plnenie kritéria,
t.j. ceny uchádzača ( podľa prílohy č.6)

Ostatné:
Uchádzač ako zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci záväzkového vzťahu strpí výkon
kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR , a to oprávnenými osobami na výkon tejto
kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
12.

Poskytovateľ dotácie ( Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ) je oprávnený kedykoľvek
kontrolou preveriť správnosť vynakladania dotácie u príjemcu ( Obce Smolinské ). Na
výkon kontroly použitia dotácie je oprávnený poskytovateľ, Ministerstvo financií Slovenskej
republiky a ďalšie štátne orgány v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Štátne orgány na výkon kontroly spôsobu použitia dotácie sa riadia osobitnými
V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk,
môže požiadať ktorýkoľvek zo záujemcov o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby
elektronickou poštou na adrese: mariavyletova@gmail.com
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo výzve na
predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym záujemcom
najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk
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Všetky náklady spojené s prípravou, predložením ponuky a súvisiacou komunikáciou
medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom znáša v plnej miere uchádzač.
Verejný obstarávateľ, ak je to nevyhnutné, môže doplniť informácie uvedené vo
výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukázateľne súčasne oznámi všetkým známym
záujemcom najneskôr 3 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

Vladimír S m o l i n s k ý
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 – 6 , prehlásenia, Návrh ZOD
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