.

Výzva na predkladanie ponúk
pre zákazky s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) a podľa čl. 6 Príkazu č. 005/2018/ODDFIVO

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Stredná odborná škola
Sídlo:
Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
IČO:
37890191
DIČ:
2021683532
Zastúpený: Ing. Andrea Bánovská
2.

Názov predmetu zákazky:
Výmena okien na budove v správe Strednej odbornej školy v Želovciach na ul.
Pionierskej č.157

3.

Druh zákazky:
Zmiešaná – tovar, stavebné práce

4.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Budova v správe Strednej odbornej školy
Pionierska 157
991 06 Želovce

5.

Termín dodania predmetu zákazky:
do 15.12.2018

6.

Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka predmetu zákazky nie je povinná, ale odporúča sa. Obhliadka je možná
v pracovných dňoch v čase od 08:00 do 14:00 hod, najneskôr dňa 20.09.2018.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky:
16 028,15 EUR bez DPH

8.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi:
Telefonicky na tel.č. 047 489 32 64
e-mailom na adrese ekon@soszelovce.sk, alebo riaditel@soszelovce.sk

9.

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
V ponuke uvádzať ceny v EUR bez DPH a s DPH.

10. Stručný opis predmetu zákazky:
Výmena okien na budove v správe SOŠ Želovce na ul. Pionierskej č.157 – demontáž
existujúcich okien, dodávka a montáž nových plastových okien, veľkej presklenej steny,
murárske vysprávky, odvoz a likvidácia starých okien.
11. Rozdelenie zákazky na časti: nie
12. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia:
Oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zákazky

.

13. Podrobný opis predmetu zákazky:
Výmena okien na budove v správe SOŠ Želovce na ul. Pionierskej č.157 – demontáž
existujúcich okien, dodávka a montáž nových plastových okien, veľkej presklenej steny,
murárske vysprávky, odvoz a likvidácia starých okien.
Požadované parametre: minimálne 5-komorový systém s 2-sklom, v bielom farebnom
prevedení, súčiniteľ prechodu tepla rámu a krídla max. Uf = 1,3 W/m2K, súčiniteľ
prechodu tepla izolačných skiel max. Ug = 1,1 W/m2K, súčiniteľ prechodu tepla okenných
konštrukcií max. Uw = 1,3 W/m2K, vonkajšie hliníkové parapety o šírke cca 250 mm a
vnútorné parapety o šírke cca 200 mm tiež v bielom farebnom prevedení.
Do cenovej ponuky započítať demontáž existujúcich okien, dodávka a montáž nových
plastových okien, murárske vysprávky, odvoz a likvidáciu starých okien.

Množstvo a popis:
Položka 1: Plastové okno 3-krídlové OS+OS+OS 2400 mm x 1500 mm so žalúziami

32 ks

Položka 2: Plastové okno 1-krídlové OS 900 mm x 1200 mm so žalúziami

6 ks

.

Položka 3: Plastové okno 2-krídlové OS 1750 mm x 1500 mm bez žalúzií

1 ks

Položka 4: Plastová presklená stena s 2-oknami, celkový rozmer cca 2400 mm x 3800 mm
1 ks
2 okná OS, rozmer okna cca 1200 mm x 650 mm medzi 2 veľkými sklenenými
tabuľami s nepriehľadným sklom – fixné zasklenie 2400 mm x 1850 mm

14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH, pri dodržaní všetkých požadovaných podmienok.
15. Obchodné podmienky:
Všetky obchodné podmienky sú zahrnuté v priloženom návrhu zmluvy.

.

16. Obsah ponuky:
Ponuka musí mať podobu listinného originálu a musí obsahovať cenu bez DPH
a s DPH.
K ponuke doložte:
- Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 tejto výzvy)
- Identifikačné údaje uchádzača (Príloha č. 2 tejto výzvy)
- podpísaný Návrh zmluvy (Príloha č. 3 tejto výzvy), do ktorého doplníte svoje
identifikačné údaje a cenu predmetu zákazky
- podpísané Vyhlásenie uchádzača (Príloha č. 4 tejto výzvy), v ktorom doplníte miesto
a dátum podpisu
17. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuka sa predkladá v slovenskom jazyku, v zalepenej obálke zreteľne označenej
textom: „OBSTARÁVANIE – VÝMENA OKIEN – NEOTVÁRAŤ!“
Ponuku je možné doručiť poštou na adresu Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43,
991 06 Želovce, alebo osobne do podateľne školy na tejto adrese v stanovenej lehote.
V prípade doručenia poštou dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať.
Ponuky po predložení nie je možné meniť, ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčené.
18. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 21.09.2018 do 12:00 hod.
19. Lehota a spôsob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom:
Do 27.09.2018 – telefonicky, resp. e-mailom.
20. Ďalšie (doplňujúce) informácie:
Pred zadaním do výroby je potrebné vykonať presné zameranie jednotlivých okien.
V ponuke uveďte telefonický resp. e-mailový kontakt.
21. Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača
Príloha č. 3 - Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača

V Želovciach, 12.09.2018

Ing. Andrea Bánovská
riaditeľka školy

.

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií

Zákazka s nízkou hodnotou – Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

Obchodné meno uchádzača:
Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:
IČO:
Právna forma:
e-mail:
telefónne číslo:

Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena
diela bez DPH:

DPH:

Celková cena
diela s DPH:

Výmena okien na budove
v správe Strednej odbornej
školy v Želovciach na ul.
Pionierskej 157
Cena za predmet zákazky je celková, konečná vrátane všetkých nákladov uchádzača na predmet
zákazky.
* V prípade, ak uchádzač je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet
zákazky v EUR s DPH” sumu zo stĺpca „Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH“
navýšenú o aktuálne platnú sadzbu DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie v stĺpci „Celková cena za predmet
zákazky v EUR s DPH” rovnakú sumu ako uviedol v stĺpci „Celková cena za predmet zákazky v EUR
bez DPH“.

Uchádzač vyhlasuje, že * JE / NIE JE platiteľom DPH (uchádzač zakrúžkuje relevantný údaj).

V ……………….…….., dňa ....................
uviesť miesto a dátum podpisu

…………….........………………….......................
vypísať meno, priezvisko, funkciu a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

.

Príloha č. 2 - Identifikačné údaje uchádzača

Zákazka s nízkou hodnotou – Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

UCHÁDZAČ:
Sídlo/Adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
e-mail:

Predmet verejného obstarávania: „Výmena okien na budove v správe Strednej odbornej školy
v Želovciach na ul. Pionierskej 157“

V ……………….…….., dňa ....................
uviesť miesto a dátum podpisu

………………………...................................
vypísať meno, priezvisko, funkciu a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

.

Príloha č.3 Zmluva o dielo - návrh

Zmluva o dielo č. 2018/01 ZOD
uzavretá v zmysle ustanovenia §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v platnom znení

I. Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
a
Objednávateľ:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel.:

Stredná odborná škola
Gottwaldova 70/43
991 06 Želovce
Ing. Andrea Bánovská
37890191
2021683532
Štátna pokladnica
SK14 8180 0000 0070 0039 3993
047 4893281, 0907 484 692

(ďalej len „objednávateľ“)

II. Predmet zmluvy

2.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná ako
najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa
vykoná dielo - výmenu okien na budove v správe Strednej odbornej školy v Želovciach na ul.
Pionierskej č.157. Dielo zahŕňa demontáž existujúcich okien vrátane ich odvozu a likvidácie,
výrobu a montáž nových okien s príslušenstvom, murárske vysprávky. Kópia cenovej ponuky
zo dňa ............2018 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy (Príloha zmluvy č. 1).

.

2.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za ich realizáciu
dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

III. Ďalší záväzok zhotoviteľa
3.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii prác dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,
technické normy a dojednania tejto zmluvy.
3.2.
Povinnosťou zhotoviteľa je zameranie skutočných rozmerov jednotlivých okien ešte pred
zadaním do výroby.
3.3.
Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia u svojich
zamestnancov na
stavenisku.
3.4.
Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, a to až do doby odovzdania
diela objednávateľovi na základe odovzdávacieho protokolu.
3.5.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej
starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou
diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na
dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport,
energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov,
náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady
na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávateľom,
ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.
3.6.
Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou
diela, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu
známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.
3.7.
Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími
možnosťami).

.

IV. Čas plnenia
4.1.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase:
termín začatia prác: do 20 dní od podpísania zmluvy
termín ukončenia prác: do 15.12.2018.
4.2.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1., 4.5.
tejto zmluvy v plánovanom termíne, pričom začiatok plnenia bude upresnený pri podpise
zmluvy.
4.3.
Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť diela k odovzdaniu najneskôr 5
kalendárnych dní pred jeho odovzdaním.
V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred dohodnutým termínom,
objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo aj v skoršom ponúknutom termíne.
Za deň odovzdania a prevzatia diela sa považuje deň podpísania Odovzdávacieho
a preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.
4.4.
Dodržanie tohto termínu je rovnako závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
objednávateľa dojednaného v tejto zmluve.
Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní
so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.5.
Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia, t.j. v budove na ulici Pionierskej č. 157
v Želovciach.

V. Spolupôsobenie objednávateľa
5.1.
Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej
časti areálu.
5.2.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä
v sprístupnení priestorov na dotknutom území, v zaujatí stanoviska, ktorých potreba vznikne
počas realizácie. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do jedného dňa od doručenia
požiadavky zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť
vlastnými silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu.
5.3.
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických chýb.
5.4
Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez nároku na odplatu pripojenie do elektrickej siete,
poskytne prístup k toaletám a vode, poskytne uzamykateľnú miestnosť v objekte pre
prípadné potreby uskladnenia materiálu a náradia počas realizácie diela.

.

VI. Cena a platobné podmienky
6.1.
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – výmena okien na budove v správe Strednej
odbornej školy v Želovciach na ul. Pionierskej č. 157 v rozsahu čl. II. a čl. III. je spracovaná
v súlade so zákonom o cenách. Cena zahŕňa všetky náklady, poplatky, úhrady zhotoviteľa pri
vykonávaní celého diela, náklady na dopravu všetkých materiálov, dielov, výrobkov, strojov
a zariadení na stavenisko, ako aj odvoz a likvidáciu starých okien.
Cena predmetu diela:
DPH 20%:
Cena spolu:
Cena spolu slovom:
Podrobná špecifikácia je súčasťou cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa ...........2018, ktorá
tvorí prílohu tejto zmluvy.
6.2.
Podkladom pre úhradu zmluvnej ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení
predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 kalendárnych dní od jej
doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľ je oboznámený so skutočnosťou, že na realizáciu
predmetu zákazky nie je možné poskytnúť zálohu zo strany objednávateľa.

VII. Záručné podmienky
7.1.
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade so zmluvou.
V prípade zistených vád a nedostatkov bude spísaný ich zoznam s uvedením dohodnutých
termínov ich odstránenia. V prípade, že vady a nedostatky budú drobného charakteru,
nebrániace riadnemu užívaniu diela, môže objednávateľ prevziať dielo s určením termínu ich
odstránenia.
7.2.
Zhotoviteľ zodpovedá za nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania
objednávateľovi. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3.
Záručná doba na stavebné práce a okná je 60 mesiacov a na ostatné výrobky – žalúzie je 24
mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dni podpisu odovzdávacieho a preberacieho
protokolu oboma zmluvnými stranami.
7.4.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /chyby diela/ bez
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.
7.5.
Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení, a to
písomnou alebo e-mailovou formou reklamácie.

.

7.6.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo užívať pre jeho vady,
za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád došlo k výmene
jednotlivých častí za nové, tak pre nové časti diela začína plynúť nová záručná doba.
7.7.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, alebo neodstráni vady správne,
objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby na
náklady zhotoviteľa.

VIII. Sankcie
8.1.
Ak zhotoviteľ nezačne so stavebnými prácami v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 10,-Eur za každý deň omeškania.
8.2.
Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky podľa článku V. tejto zmluvy, zaplatí úrok
z omeškania vo výške 0,05 % z ceny uvedenej v bode IV. za každý deň omeškania.
8.3.
Ak zhotoviteľ mešká s plnením zmluvy, uhradí objednávateľovi úrok z omeškania vo výške
0,05 % za každý deň omeškania z ceny diela uvedenej v bode IV.
8.4.
Ak zhotoviteľ nevykoná dielo podľa podmienok uvedených v zmluve, alebo preruší práce na
vykonávaní diela, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých
nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne vznikli, a to v plnej výške. Zaplatením zmluvnej
pokuty sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vykonať dielo.
8.5.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické
parametre a podmienky zhotovovania diela určené zmluvou, technickými normami
a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8.6.
Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak aj napriek písomnému upozorneniu
objednávateľa zhotoviteľ pokračuje vo vadnom plnení, alebo ak v primeranej lehote určenej
na odstránenie vady, vadu diela neodstránil.

.

IX. Záverečné ustanovenia

9.1.
Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva pre objednávateľa.
9.2
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou so súhlasom oboch zmluvných strán.
9.3.
Skutočnosti, ktoré nie sú písomne upravené v tejto zmluve, sa riadia Obchodným
zákonníkom č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
9.4.
Zástupcovia zmluvných strán po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a na
dôkaz toho ju podpisujú.
9.5.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do .............2018. Zmluva nadobúda platnosť dňom
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v centrálnom registri zmlúv Banskobystrického samosprávneho kraja.

V Želovciach dňa .......................2018

......................................................
Ing. Andrea Bánovská
za objednávateľa

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

....................................................
za zhotoviteľa

.

Príloha č. 4 - Vyhlásenie uchádzača

Zákazka s nízkou hodnotou – Stredná odborná škola, Gottwaldova 70/43, 991 06 Želovce
podľa §117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

UCHÁDZAČ:
Sídlo/Adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
týmto v y h l a s u j e , že:
-

-

súhlasí s podmienkami verejného obstarávania na predmet zákazky „Výmena
okien na budove v správe Strednej odbornej školy v Želovciach na ul.
Pionierskej 157“, ktoré sú určené v súťažných podkladoch a v iných
dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie
ponúk,
je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov a návrhom
zmluvy
všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú
pravdivé a úplné,
jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo
politické hnutie,
predkladá iba jednu ponuku,
nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku

V ……………….…….., dňa ....................
uviesť miesto a dátum podpisu

………………………………...............................
vypísať meno, priezvisko, funkciu a podpis
oprávnenej osoby uchádzača

