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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

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:
„ Výmena okien a dverí na budovách Detských jaslí, Klub dôchodcov a budova sídla ÚPSVaR. stavebná práca

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
Božena Letková, osoba poverená VO
+421 56/ 2850 227
bozena.letkova@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 s názvom : Výmena okien a dverí na budovách Detské jasle, Klub
dôchodcov a budova sídla ÚPSVaR. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na tri časti.
Uchádzači predkladajú cenovú ponuku pre každú časť zákazky samostatne v rámci jednej ponuky.
2.1 Prvá časť

„ Dodávka a montáž plastových okien a dverí na objekte Detské jasle.

Stručný opis:
Stavebná práca súvisí s dokončením výmeny okien a dverí na objekte Detské jasle. Okna a dvere sú zastaralé
a neplnia požadovanú funkciu - netesnia a zle sa zatvárajú.
Okno

výška:

šírka:
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1ks

120

x 95 cm, otváranie, vetranie

Parapet vnútorný: 95 x 23cm
Parapet vonkajší: 95 x 15 cm
Okno: 1 ks

120

x 85 cm, otváranie vetranie

Parapet vnútorný: 85 x 28 cm
Parapet vonkajší: 85 x 25 cm
Okno: 1 ks

110

x 85 cm, otváranie vetranie

Parapet vnútorný: 85 x 22 cm
Parapet vonkajší: 85 x 15 cm
Všetky tri okna a parapety budú biele. Okna budú jednokrídlové, ktoré sa budú dať otvoriť aj na vetranie.
dodávka so žalúziami a sieťkami.
Dvere:
2 ks

200 x 90 cm.

Rozmer dverí je svetlosť otvoru bez zárubne. Jeden kus dverí bude bez bariérový . Dvere a zárubňa budú
biele, dvere budú plné.
Dodávateľ zabezpečí montáž, demontáž, vysprávky, odvoz starých okien a dverí.

2.2. Druha časť: „Dodávka a montáž plastových okien a dverí na objekte Klub dôchodcov.
Stručný opis:
Stavebná práca súvisí s výmenou okien a dverí na Klube dôchodcov. Tie sú zastaralé nefunkčné,
nedajú sa otvárať, v zime netesnia.
Okna:

šírka x výška

2ks

100 x 140 cm , otváranie vetranie

Okno

výška:

1ks

100

šírka:
x 160 cm, otváranie vetranie

3 ks Parapet vnútorný: 100 x 45 cm
Parapet vonkajší: 100 x 15 cm
Okno: 4 ks

100

x

180 cm

4 ks Parapet vnútorný: 100 x 30 cm
4 ks Parapet vonkajší: 100 x 20 cm
Dvere:

šírka x výška

2 ks

120

x 240 cm so svetlíkom

Rozmer dverí je svetlosť bez zárubne. Keďže ide o dvere na Klube dôchodcov treba počítať na prechod
klienta na vozíku. Dvere budú plné so svetlíkom nad dverami.
Všetky okna, dvere a parapety budú biele. Okna budú jednokrídlové, ktoré sa budú dať otvoriť aj na
vetranie. dodávka so žalúziami a sieťkami.
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Dodávateľ zabezpečí demontáž, montáž, vysprávky a odvoz starých okien a dverí.

2.3. Tretia časť: „Dodávka a montáž plastových okien a žalúzií na budove kde sídli ÚPSVaR.
Stručný opis:
Stavebná práca súvisí s výmenou okien na budove sídla ÚPSVaR. Tie sú zastaralé nefunkčné,
nedajú sa otvárať, v zime netesnia.
Okna:

šírka x výška

6ks

198 x 160 cm , otváranie vetranie

6 ks Parapet vnútorný: 198 x 35 cm
6 ks Parapet vonkajší: 198 x 15 cm
Dodávka a montáž žalúzií už na vymenených oknách:
Počet kusov:

šírka x výška

11 ks

82

x 121 cm

12 ks

61

x 121 cm

2 ks

70

x

75 cm

Všetky okna, dvere a parapety budú biele. Okna budú jednokrídlové, ktoré sa budú dať otvoriť aj na
vetranie. dodávka so žalúziami a sieťkami.
Dodávateľ zabezpečí demontáž, montáž, vysprávky a odvoz starých okien a dverí.

2.4 Druh zákazky:

stavebná práca,

2.5 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.6 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45111300-1 - Demontážne práce
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčasti

3) Predpokladaná hodnota zákazky:
PHZ: 10.416,63 € bez DPH
3.1. Prvá časť ................2.083,33 bez DPH
3.2. Druhá časť ............ 3.333,30 bez DPH
3.3. Tretia časť: ....... .....5.000,00 bez DPH

4) Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa
5) Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
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Lehota výstavby: 3 mesiace a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne uzatvorenej
Zmluvy.

6) Typ zmluvy:
6.1. Výsledkom verejné obstarávanie bode uzavretie zmluvy o dielo s jedným alebo viacerými
uchádzačmi.
7) Podmienky financovania, zdroj finančných prostriedkov:
7.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa
7.2. Podmienky financovania sú uvedené v Návrhu Zmluvy o dielo.
8) Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
9.1.Dokladom o oprávnení podnikať, (Výpis zo ŽR alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný
adekvátny doklad ) s obsahom činnosti.
9)

Náklady na ponuku:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

10)

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

18.09.2017 do 14:00 hod..

Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
11)

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).

12)

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

13)

Označenie ponuky
13.1. Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať
nasledovné údaje:
- adresa verejného obstarávateľa: Mesto Sečovce, Nám. Sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
- Obchodné meno a sídlo uchádzača:
- Označenie : „Výmena okien a dverí “ „Súťaž – Neotvárať!“
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14)

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 18.09.2017 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 poštou.

15)

Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ZVO:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:

.

Najnižšia cena vrátane DPH

16)

Doba platnosti ponuky uchádzača:

17)

Zmluva o dielo
17.1. Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o dielo v lehote viazanosti ponúk. Na základe
výsledku postupu zadávania tejto zákazky bude Zmluva o dielo uzavretá s verejným
obstarávateľom na jednej strane a úspešným uchádzačom na strane druhej. Uzavretá
zmluva nesmie byť v rozpore s Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou
predloženou úspešným uchádzačom.
17.2. Návrh Zmluvy o dielo predloží víťazný uchádzač v lehote 5 dní od doručenia
oznámenia o výsledku vereného obstarávania.
17.3. Zmluva o dielo musí obsahovať všetky údaje navrhnuté uchádzačom v zmysle prílohy
číslo 1 a 2.

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.

19)

Počet príloh celkom - 2:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria

20)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

31.12.2017

Osoba poverená výkonom verejného obstarávania vo veciach technických a procesných: Božena
Letková, +421 (0) 56/2850 227, e-mail: bozena.letkova@secovce.sk

Sečovce, dňa 07.09.2017

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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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:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

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

„ Výmena okien a dverí na budovách Detských jaslí, Klub
dôchodcov a budova sídla ÚPSVaR.
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: „ Výmena okien a dverí na budovách Detských jaslí, Klub dôchodcov a budova
sídla ÚPSVaR.“ 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 ..............

..................................
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)

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
„ Výmena okien a dverí na budovách Detských jaslí,
Klub dôchodcov a budova sídla ÚPSVaR.

Postupom podľa §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.
2.
3.
4.

Celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:

Stavebný objekt
Dodávka a demontáž plastových okien a dverí na
objekte Detské jasle
Dodávka a montáž plastových okien a dverí na objekte
Klub dôchodcov
Dodávka a montáž plastových okien a žalúzií na
budove kde sídli ÚPSVaR
Cena spolu:

Cena bez DPH

Cena s DPH

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

Poznámka: Úspešnou ponukou je najnižšia cena s DPH

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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