Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
Tel.:
+ 421 56/678 2437
E-mail.: milan.filip@secovce.sk
Spis č.: 1268/2016

Dokument č.:

6

Výzva na súťaž
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky, je zabezpečovaná
postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Predmet zákazky:
„Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce“
– stavebná práca, výber poskytovateľa.
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce, ako
verejný obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva
uchádzačov a záujemcov na predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác:
„Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce“.
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:
Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899
2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk
Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/905 303 752
milan.filip@secovce.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.
1.2 NUTS kód:

SK042 Košický kraj

2) Predmet zákazky :

717002 Rekonštrukcia a modernizácia budov

2.1 Názov zákazky:

„Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce“

2.2 Druh zákazky:

stavebná práca

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Stručný opis zákazky:

StP – Stavebná práca súvisiaca s vybudovaním zariadenia na
vykurovanie objektov v budove Technických služieb mesta Sečovce v
súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a výkazom výmer,
ktorý tvorí súčasť týchto súťažných podkladov ako príloha v tlačenej
podobe; je k dispozícií všetkým záujemcom o súťaž – na požiadanie.
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2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 - Stavebné práce
45214210-5 - Stavebné práce na objektoch základných škôl
45321000-3 - Tepelnoizolačné práce
44621110-3 - Radiátory ústredného kúrenia
44621220-7 - Kotly ústredného kúrenia
45331100-7 - Inštalovanie ústredného kúrenia
3) Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vybudovanie nového zariadenia na vykurovanie objektov v budove
Technických služieb mesta Sečovce v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a
výkazom výmer, ktorý tvorí súčasť týchto súťažných podkladov a je poskytovaná pre záujemcov
o stavebnú prácu. Podrobne opísané v časti : Príloha č.3 - výkaz výmer.
4) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky je vypracovaný
rozpočet odborne spôsobilou osobou na rozpočtovanie stavebných prác podľa výkazu výmer:
PHZ spolu: 8.350,00 € bez DPH
Predpokladaná hodnota stavebného diela vo výške 8.350,00 Eur bez DPH je maximálnou
hodnotou oceneného výkazu výmer uchádzača pre získanie zákazky (realizáciu stavebného
diela).
5) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.
6) Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa.
7) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Lehota výstavby: 1 mesiac a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej
zmluvy - Zmluva o dielo.
8) Právne, ekonomické, finančné a technické informácie:
9) Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v
ktorých sa uvádzajú:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových zdrojov Mesta Sečovce.
9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu
zmluvy, ktorá je súčasťou tejto výzvy na súťaž.
9.3 Fakturácia dodávateľa za predmet zákazky bude uhradená jednou splátkou:
- konečná, zúčtovacia po ukončení a protokolárnom odovzdaní stavby, tak ako je to
uvedené v Návrhu zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
9.4 Uchádzač oceňuje hodnotu diela podľa predloženého výkazu výmer (príloha č.3)
s uvedením technickej špecifikácie výrobkov, materiálu alebo obchodného názvu, ak je to
relevantné.
10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
10.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Mesto Sečovce: „Kúrenie a kotolňa Technické služby“ - výber dodávateľa

Strana 2 z 15

Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32
ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako: „ZVO“), ktorými sa preukazuje splnenie
podmienok osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) Dokladom o oprávnení podnikať v oblasti projektovania verejných budov, (Výpis zo ŽR
alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad ) s obsahom činnosti:
- uskutočňovania stavieb a ich zmien resp. ekvivalent.
b) Výpis z registra trestov právnickej osoby.
10.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
podľa § 33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.
10.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
10.3.1 Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1
písm. b) ZVO preukáže uchádzač:
- referenciou - predložením zoznamu realizovaných zákaziek rovnakého alebo
obdobného charakteru ako predmet zákazky za predchádzajúcich päť rokov a to spätne
k lehote na predkladanie ponúk v tejto zákazke (t.j. lehotou sa rozumie deň a mesiac)
v celkovej sumárnej minimálnej realizovanej hodnote 50 000 € bez DPH. Rovnakou
alebo obdobnou oblasťou ako predmet zákazky sa rozumie: stavebné práce
vykonávané na stavbe, výstavbe alebo rekonštrukcii ústredného kúrenia.
- zoznam referencií s uvedením overiteľných údajov. (vzor v prílohe č.4)
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.

11)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia – k dispozícií, je projektová dokumentácia ako
jednostupňový projekt pre realizáciu stavebných prác, ktorého súčasťou je výkaz výmer
v prílohe č.3 tejto výzvy na súťaž.

12)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

15.11.2016 do 12:00 hod..

Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
13)

Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú
cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že
nie je platcom DPH upozorní).

14)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a) kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená)
b) návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
c) vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
d) ocenený výkaz výmer podľa prílohy č. 3 tejto výzvy
e) označenie obálky ponuky: „VO Kotolňa TS Sečovce“ „Súťaž – Neotvárať!“
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15)

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 16.11.2016 od 14:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov
posudzovaných podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude
oznámený uchádzačom e-mailom.

16)

Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil tri kritéria:
i1) Cena: BCA =

.

[(cenamin / cenanávrh) * (bodymax)] - za celý predmet zákazky podľa ocenenia
výkazu výmer - fakturačných položiek.
Max. počet bodov – 80

i2) Lehota: BLA = [(lehotamin / lehotanávrh) * (bodymax)] - realizovateľná lehota výstavby
Maximálny počet bodov – 20

Kritériom č.1 – najnižšia cena s DPH za komplexnú dodávku . . . . . . . . – váha kritéria 80 bodov
Kritériom č.2 – najkratšia lehota výstavby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – váha kritéria 20 bodov
Lehota zhotovenia stavby v kalendárnych dňoch. Uchádzač uvedie hodnotu v celých dňoch. Návrh na plnenie
nesmie mať za desatinnou čiarkou žiadne desatinné miesto. Hodnota tohto kritéria hodnotenia ponúk môže
byť minimálne 10 dní a maximálne 30 dní. Akákoľvek ponuka presahujúca svojou hodnotou 30 dní, bude
verejným obstarávateľom považovaná za neregulárnu a neprijateľnú. Predpokladaný termín zahájenia výstavby
11/2016. Predpokladaný termín ukončenia výstavby 12/2016. Obstarávateľ podľa výsledku tohto kritéria
upraví údaje o lehote výstavby uvedené v obsahu zmluvy relevantné a zmluvné strany ich zoberú do úvahy.

V prípade predloženia ekvivalentného riešenia, vyššieho štandardu, hodnotiť sa bude pomer
efektívnosti nákladov k rozsahu ponúkaných výrobkov/výkonov za stavebné práce.

17)

Doba platnosti ponuky uchádzača:

18)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona
o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa
nasledujúcich pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia záujemcu podľa § 53 zákona
o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

31.12.2016

Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 a § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní vylúči z
verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné vyhlásenia,
potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom tejto
výzvy, najmä nedodržal obsahové znenie uvedené v prílohe č.1-4 tejto výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie Zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak úspešný
uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných
uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

19)

Podrobný opis predmetu zákazky:

19.1) Podrobný opis predmetu zákazky na vypracovanie ponuky uchádzača je daný:
a. Sprievodnou správou (identifikačné údaje, základné údaje, prehľad východiskových
podkladov, povolení a rozhodnutí, členenie stavebných úprav na jednotlivé stavebné
objekty),
b. Výkazom výmer. Pre zjednodušenie práce aj vo formáte Excel.

20)

Dátum zverejnenia/odoslania oznámenia: 07.11.2016.
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21)

Počet príloh celkom - 4:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Výkaz výmer
Príloha č. 4 – Vzor Referenčného formuláru uchádzača.

22)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať o doplnenie,
resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie v prípade, že takáto požiadavka vyplynie z
procesu posudzovania dokumentácie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon).
Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných: Ing. Milan
Filip, +421 (0) 905 303 752, e-mail: milan.filip@secovce.sk

Sečovce, dňa 07.11.2016

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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XI/2016

Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Dokument č.: 7

Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať za
uchádzača:
Kontaktné údaje uchádzača:

Tel.:// Mobil:
e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:

Mesto Sečovce
Mestský úrad, nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce

Názov predmetu zákazky:

Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce

Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania: „Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce“ zadávanou Mestom Sečovce.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom stavebného diela v zmysle
podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky
realizácie stavebného diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami,
právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu o dielo na realizáciu vyššie
uvedeného predmetu zákazky a tak splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie však výlučne, v zmysle
osobitných požiadaviek na jej plnenie.

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

..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
Mesto Sečovce: „Kúrenie a kotolňa Technické služby“ - výber dodávateľa
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)
Dokument č.: 8

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)

Verejný obstarávateľ:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, nám. sv. Cyrila a
Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce
Po st upo m po dľa §117 ZVO (343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:

Kritérium č. 1:
P.č.
1.

Celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:

Stavebný objekt
Vykonanie stavebných prác podľa – oceneného
výkazu výmer – celkom:

2.

Cena bez DPH

Cena spolu:

Cena s DPH

..........................

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena s DPH

Kritérium č. 2:
P.č.
1.

Lehota výstavby/montáže uvedená v celých kalendárnych dňoch:

Stavebné dielo bez rozlíšenia stavebných objektov
Lehota výstavby - čas potrebný na zhotovenie
diela v dňoch od doručenia objednávky:

Počet kalendárnych dní
.................. pracovných dní

Nekriteriálny
Lehota nástupu/zahájenia výstavby/montáže uvedená v kalendárnych dňoch:
ukazovateľ:
P.č.
Stavebné dielo bez rozlíšenia stavebných objektov
Počet kalendárnych dní
Lehota nástupu na realizáciu zákazky v dňoch od
1.
.................. pracovných dní
doručenia objednávky:
Ucelenosť ponuky:
1. Súčasťou ponuky je ocenený výkaz – výmer dodaný v papierovej podobe a na CD v aktívnej podobe
suboru*.xlc s uvedením špecifikácie dodávaných výrobkov a materiálu podľa druhu a obchodnej značky.

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
Mesto Sečovce: „Kúrenie a kotolňa Technické služby“ - výber dodávateľa
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Príloha č. 3 – Výkaz výmer

VÝKAZ VYMER - ROZPOČET
Stavba: Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce
Objekt:

SO 01 Kotolňa

Časť: Plynové rozvody a UK inštalácia
Objednávateľ: Mesto Sečovce

Spracovateľ:

Zhotoviteľ:
Dátum:

Stavbyvedúci:
07.11.2016

P.Č.

TV

KCN

Kód položky

Popis

MJ

1

2

3

4

5

6

Množstvo
Cena
Cena Sadzba
celkom
jednotková celkom
DPH
7

8

9

D

PSV

Práce a dodávky PSV

0,000

D

713

Izolácie tepelné
Montáž trubíc z PE, hr.do 10
mm,vnút.priemer do 38
Izolácia Tubolit AR 50/5 (135) ARC-0304
Armacell AZ FLEX
Izolácia Trubice Tubolit 18/9-DG (190)
ARC-0012 Armacell AZ FLEX
Izolácia Trubice Tubolit 20/5-DG (240)
ARC-0001 Armacell AZ FLEX
Izolácia Trubice Tubolit 22/13-DG (120)
ARC-0031 Armacell AZ FLEX
Izolácia Trubice Tubolit 25/13-DG (110)
ARC-0043 Armacell AZ FLEX
Izolácia Trubice Tubolit 28/13-DG-A (98)
ARC-0301 Armacell AZ FLEX
Presun hmôt pre izolácie tepelné v
objektoch výšky do 6 m
Ústredné kúrenie, kotolne
Montáž kotla oceľ. plyn kondenzačného
vyhotovenie turbo do 42 kW

0,000

1

K

713

2

M

MAT 2837741380

3

M

MAT 2837741534

4

M

MAT 2837741538

5

M

MAT 2837741540

6

M

MAT 2837741550

7

M

MAT 2837741554

8

K

713

D

713482111

998713201
731

9

K

731

10

M

MAT 484771

12

M

MAT 4849

13

K

Kondenzačný dymovod 80/125

14

Ing. Milan Filip

K

PK
731

D

731241083

485
998731202
732

15

K

731

16

M

MAT 4843885500

17

K

18

M

MAT 436000

19

K

731

PK

D

732219103

732070

998732201
733

20

K

731

733111104

21

K

731

733121110

22

K

731

733121112

23

K

731

733121115

24

K

731

733190217

25

K

PK

998733201

D

734

10

m

1,000

0,000

20,0

ks

1,020

0,000

20,0

m

1,020

0,000

20,0

m

1,020

0,000

20,0

m

1,020

0,000

20,0

m

1,020

0,000

20,0

m

1,020

0,000

20,0

%

0,067

0,000

20,0

0,000
súb

1,000

0,000

20,0

Kotol plynový kondenzačný 32 kW

ks

1,000

0,000

20,0

Náplň neutralizačná

kpl

1,000

0,000

20,0

kpl

1,000

0,000

20,0

%

33,893

0,000

20,0

Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo
výške (hĺbke) nad 6 do 12 m
Ústredné kúrenie, strojovne
Montáž ohrievača vody zásobníkového
ležatého kombinovaného objemu do 200 l
Ohrievač vody elektrický akumulačný s
objemom 120l
Montáž úpravne vody EZV
Úpravňa vody EZV
Presun hmôt pre strojovne v objektoch
výšky do 6 m
Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

0,000
súb

1,000

0,000

20,0

ks

1,000

0,000

20,0

kpl

1,000

0,000

20,0

kpl

1,000

0,000

20,0

%

6,907

0,000

20,0

Potrubie z rúrok závitových oceľových
bezšvových bežných nízkotlakových DN 18
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových
nízkotlakových priemer 22/2, 6
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových
nízkotlakových priemer 28/2, 6
Potrubie z rúrok hladkých bezšvových
nízkotlakových priemer 35/2, 6
Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok
do priem. 89/5
Presun hmôt pre rozvody potrubia v
objektoch výšky do 6 m
Ústredné kúrenie, armatúry.
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0,000
m

1,000

0,000

20,0

m

1,000

0,000

20,0

m

1,000

0,000

20,0

m

1,000

0,000

20,0

m

1,000

0,000

20,0

%

0,380

0,000

20,0

0,000
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26

K

PK

27

M

MAT 1392301HE

28

M

MAT 1392401HE
PK

734209112

29

K

30

M

734209115

31

K

32

M

33

K

34

M

MAT 1920060

35

K

731

MAT 8363R006IV
PK

734223120

MAT 1772391HE
PK

734223208

734251123

36

M

MAT 4226077600

37

K

PK

734291113

38

K

PK

998734201

D

735

39

K

PK

40

M

MAT 4845380550

41

M

MAT 4845380650

42

M

MAT 4845380850

43

M

MAT 4845380950

44

K

731

735158110

45

K

PK

998735201

D
46

K

735154040

783
783

783491111

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G
1/2
Radiátorová regulačná spojka s možnosťou
zaregulovania, uzatvotrenia a vypustenia
vyk. telesa priama DN 15
Radiátorová regulačná spojka s možnosťou
zaregulovania, uzatvotrenia a vypustenia
vyk. telesa, rohová DN 15
Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1
Guľový uzáver DN 25 s pákou
Montáž ventilu závitového termostatického
jednoregulačného G 1/2
Termostatický ventil bez prednastavenia,
priamy DN 15 (kvs=1,0)
Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej
jednoduchej
Termostatická hlavica Mini pre VT s
kvapalinovím snímačom, s automatickou
protimrazovou poistkou (6-30 °C)
Ventil poistný závitový G 1/2

ks

16,000

0,000

20,0

ks

14,000

0,000

20,0

ks

2,000

0,000

20,0

ks

3,000

0,000

20,0

ks

2,000

0,000

20,0

ks

16,000

0,000

20,0

ks

16,000

0,000

20,0

súb.

16,000

0,000

20,0

ks

16,000

0,000

20,0

ks

1,000

0,000

20,0

ks

1,000

0,000

20,0

ks

2,000

0,000

20,0

%

7,740

0,000

20,0

Filter s vložkou D 71-117-616 P2, PN 16, D
25 mm
Ostané armatúry, kohútik plniaci a
vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C
G 1/2
Presun hmôt pre armatúry v objektoch
výšky do 6 m
Ústredné kúrenie, vykurov. telesá
Montáž vykurovacieho telesa panelového
jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm
Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1000
AAA
Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1200
AAA
Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1600
AAA
Vykurovacie telesá doskové 22K 600x1800
AAA
Vykurovacie telesá panelové, tlaková
skúška telesa vodou VSŽ Košice
jednoradového
Presun hmôt pre vykurovacie telesá v
objektoch výšky do 6 m
Dokončovacie práce - nátery
Nátery kov.potr.a armatúr ostatné lakom
asfaltovým potrubie do DN 50 mm
dvojnásobné

0,000
ks

16,000

0,000

20,0

ks

5,000

0,000

20,0

ks

2,000

0,000

20,0

ks

4,000

0,000

20,0

ks

5,000

0,000

20,0

ks

16,000

0,000

20,0

%

17,190

0,000

20,0

0,000
m

172,000

0,000

20,0

Celkom

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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Príloha č. 4 – Referenčný list uchádzača - “VZO R“

REFERENČNÝ LIST UCHÁDZAČA - R1
Názov predmetu zákazky:
„VZOR – novostavba, rekonštrukcia, obnova “
Uchádzač / Zhotoviteľ / Dodávateľ / Subdodávateľ
Zodpovedný projektant:

Názov dodávateľa :

M:
Tel.:

e-mail:
IČO:
Názov objednávateľa:

Objednávateľ /Odberateľ, Kupujúci/
Štatutár/zástupca objednávateľa:
M:
Tel.:

e-mail:
Úloha v zmluve: (Správne označiť
Hlavný dodávateľ
Zmluvná cena diela:
bez DPH:
s DPH:

Subdodávateľ
Skutočne realizovaná cena:
bez DPH:
s DPH:

Popis predmetu zmluvy s uvedením výkazu výmer
m2
m2
m2
m3

SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 01
SO 02
SO 03
SO 04
SO 05

Objektová skladba stavby s uvedením cien po objektoch
,- Eur
,- Eur
,- Eur
,- Eur

Potvrdenie o kvalite predmetu zákazky, ktorý je predmetom zmluvy
(Opísať spokojnosť s dodávkou):
Stavba realizovaná bez závad v kvalite podľa požiadaviek objednávateľa.
Potvrdenie o realizácií stavby vydáva:

Dátum, pečiatka, podpis odberateľa:

Referenčný rok:

........................., konateľ
Tel.: +421

Mesto Sečovce: „Kúrenie a kotolňa Technické služby“ - výber dodávateľa

Strana 10 z 15

Obchodné podmienky – Návrh zmluvy
Z M L U V A O D I E L O č. ..............
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník
Preambula:
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu o dielo na stavebné práce s skráteným názvom projektu:
„“ Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce “„
ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ČLÁNOK I. - ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:

Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
00331899
2020724343

VÚB a.s.
SK05 0200 0000 0000 1922 9622
Ing. Milan Filip, vedúci odboru výstavby
+421 918 993 095
milan.filip@secovce.sk
http://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie.phtml?id3=99643

a
1.2 Zhotoviteľ:
Identifikácia zmluvnej strany:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
Kontaktná osoba:
Telefón:
e-mail:
www-portál:
Registrácia subjektu:
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ČLÁNOK II. - PREDMET ZMLUVY
2.1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác v rámci realizácie stavebného diela
na zákazku s skráteným názvom: „Ústredné kúrenie, kotolňa - TS Sečovce“.
2.2

Predmet diela a jeho rozsah je vymedzený najmä:
2.2.1 Výkazom výmer s technickou špecifikáciou
2.2.1 Ponukou zhotoviteľa (uchádzača) vo verejnom obstarávaní
2.2.3 Súťažnými podkladmi z verejného obstarávania

2.2. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Mesto Sečovce, ul. SNP č.899, Sečovce
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosti, spojené s uskutočňovaním predmetu zmluvy vo
vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, s dodržaním technických špecifikácií, právnych
predpisov a predpisov týkajúcich sa bezpečnosti práce, ochrany zdravia a majetku.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť stavebné práce a odovzdať dielo do ..... kalendárnych dní
od uzavretia zmluvy.
2.5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť na riadne a včasné
ukončenie diela.
2.6. Objednávateľ sa zaväzuje , dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň
dohodnutú cenu.
1.7.

Predmet zmluvy môže byť zhotoviteľom odovzdaný a objednávateľom prevzatý aj v prípade, že
v zápise o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe, ani v spojení
s inými, nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) predmetu zmluvy. Tieto zjavné vady
a nedorobky musia byť uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich
odstránenia; Zhotoviteľ je povinný vady v stanovenom termíne odstrániť.

2.8. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou
a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
ČLÁNOK III. - CENA A PLATOBÉ PODMIENKY
3.1. Cena predmetu zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania, ktoré sa
uskutočnilo v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov a súvisiacich predpisov. Cena je konečná, nie je možné prekročiť ju.
3.2. Cena za predmet zmluvy je:
Cena bez DPH: ................ Eur
DPH 20 %: . . . . . . . . . . .Eur
Cena s DPH: ..................Eur
Slovom:
Cena je podložená rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou prílohou k tejto zmluve.
ČLÁNOK IV.
LEHOTA NA ZHOTOVENIE A ODOVZDANIE PREDMETU ZMLUVY
4.1. Predmet zmluvy, sa bude realizovať v lehote ...... dní od uzavretia zmluvy.
Začiatok stavebných prác:
. . . . . 2016
Koniec lehoty výstavby:
10. 12. 2016
Premet zmluvy musí byť protokolárne odovzdaný najneskôr k termínu: 10.12.2016.
4.2. Predmet zmluvy bude zápisnične odovzdaný objednávateľovi:
4.2.1 Protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska.
4.2.1 Protokol o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.
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4.3

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 1x tlačenú verziu projektovej dokumentácie stavebných
prác, ktorá bola vyhotovená za účelom plynofikácie celého objektu technických služieb pri
podpise zmluvy.
ČLÁNOK V. - MIESTO PLNENIA

5.1. Miesto uskutočňovania stavebných prác:
Mesto Sečovce, ul. SNP č.899, stavebný objekt Technických služieb v Sečovciach.
ČLÁNOK VI. - PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1. Zhotoviteľ vystaví faktúru až po zápisničnom odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy v tom
prípade, ak bude premet zmluvy zhotovený v požadovanom rozsahu a kvalite a v súlade so
zisťovacím protokolom a súpisom vykonaných prác, ktorý bude v súlade s rozpočtom. Vo
faktúre uvedené položky, musia byť identické s položkami rozpočtu.
6.2. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní v podobe jednej zúčtovacej faktúry:
- konečná faktúra po protokolárnom odovzdaní a prevzatí stavebného diela.
6.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť na doplnenie neúplnú faktúru, alebo faktúru, ktorá by
nemala náležitosti daňového dokladu.
6.4. Objednávateľ neposkytne preddavky.
ČLÁNOK VII. - POKUTY
7 .1. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odovzdaním diela, je povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z ceny predmetu zmluvy za každý deň
omeškania s odovzdaním predmetu zmluvy.
7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky diela v dohodnutom termíne, zaplatí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR za každý deň omeškania.
7.3. Ak objednávateľ nedodrží termín splatnosti faktúry, môže zhotoviteľ vyúčtovať
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05% z dlžnej sumy na základe oprávnenej
fakturácie za každý deň omeškania úhrady faktúry.
ČLÁNOK VIII.
ZÁRUKA ZA VADY DIELA, ZÁRUČNÁ LEHOTA
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude zhotovený podľa technickej správy
a výkazu výmer, v súlade s príslušnými záväznými STN EN, odbornými normami a právnymi
predpismi a že počas záručnej lehoty a predmet zmluvy bude mať vlastnosti a technické
parametre v súlade s vlastnosťami a parametrami určenými v technickej správe - PD.
8.2. Na výrobky a technologické časti diela, poskytuje zhotoviteľ záruku v dĺžke, stanovenej
výrobcom. Na stavebné práce poskytuje zhotoviteľ záruku 60 mesiacov. Záruka začína
plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
8.3. Zhotoviteľ v záručnej lehote bezplatne odstráni vady, ktoré vzniknú chybou materiálu,
nekvalitnou prácou, alebo zlým technologickým postupom. Odstránenie vady diela vykoná
zhotoviteľ v primeranej lehote k vzniknutej vade, najneskôr do 5 dní od výzvy na odstránenie
vady.
8.4. Vady diela, ktoré označí objednávateľ za havarijné (ak hrozí nebezpečenstvo úrazu je
zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Ak zhotoviteľ vady diela
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neodstráni v lehote určenej touto zmluvou, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej
pokuty podľa čl. VI. Bod 7.2. tejto zmluvy.
8.5. V prípade, ak vplyv počasia neumožní odstrániť vady v lehote v zmluve určenej, lehota sa
dohodou zmluvných strán primerane predĺži.
8.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy.
8.7. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni vady reklamované v záručnej lehote do 5 dní, a havarijné
vady do 48 hodín, je objednávateľ oprávnený, nechať tieto vady odstrániť treťou osobou
a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej
výške do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto náklady
vyfakturované.
ČLÁNOK IX. - STAROSTLIVOSŤ O BOZP
9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci všetkých osôb, ktoré sa
zúčastňujú na stavebných prácach, ale aj osôb okoloidúcich, a za prípadné škody na majetku,
ktoré by pri uskutočňovaní stavebných prác spôsobil.
ČLÁNOK X. - DOBA TRVANIA ZMLUVY
10.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 60 dní od uzavretia zmluvy.
ČLÁNOK XI. - ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy môže oprávnená strana od
tejto zmluvy odstúpiť a požadovať náhradu škody ktorá jej vznikla. Zmluvné strany sa
dohodli, že podstatným porušením povinností je porušenie ustanovení ktoréhokoľvek bodu
zmluvy.
11.2. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností
vyplývajúcich zo zmluvy ak dokáže, že:
- neplnenie nastalo následkom nepredvídaných a neodvratných okolností mimoriadnej
povahy,
- prekážky ani ich následky nebolo v čase uzatvárania tejto zmluvy predvídať,
- prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani prekonať.
11.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne a musí byť v ňom
uvedený dôvod /porušenie bodu zmluvy/, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane..
11.4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy,
okrem nárokov na náhradu spôsobenej škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp.
zákonné sankcie. Po odstúpení od zmluvy odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi rozostavané
dielo v stave, v akom sa ku dňu odstúpenia od zmluvy nachádza. Objednávateľ rozostavané
zmluvné dielo v tomto stave prevezme a zaplatí len skutočne vykonané práce rozostavaného
diela podľa rozpočtu, ktorý je prílohou tejto zmluvy.
ČLÁNOK XII. - OSTATNÉ USTANOVENIA
12.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. II. tejto zmluvy.
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12.2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie.
12.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami, tovarom a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP na to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
ČLÁNOK XIII. - ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.1. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej vôle, nie
v tiesni ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán
podpisujú.
13.2. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
13.3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riešia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
13.4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú
prednostne riešiť rokovaním. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú ohľadne zmeny
alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedná zo strán požiada o rozhodnutie
súd.
13.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Dva
výtlačky si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.
13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení.
13.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy budú nasledujúce prílohy:
Príloha č.1 - Formulár cenovej ponuky (ocenený výkaz výmer),

V Sečovciach, dňa ...................

V.............................., dňa ...............

Za objednávateľa: ..............................

Za zhotoviteľa: .... ............................

MVDr. Jozef Gamrát,
primátor mesta
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