VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
KO-ZVO9-127-15
1. Verejný obstarávateľ:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
IČO: 35 815 256
2. Kontaktná osoba:
e-mail: jaroslava.iglarova@spp.sk; jana.kozakovicova@spp.sk
tel. číslo: 02/6262 4256, +421907673530
3. Názov predmetu obstarávania: Zákazka na uskutočnenie stavebných prác: KE, Rozvojova ul., rekonštrukcia
sociálnych zariadení.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stav. prác, predmetom ktorej sú stavebno-montážne práce
potrebné pre realizáciu rekonštrukcie jestvujúcich sociálnych zariadení v administratívnej budove „A“, Rozvojova ul.,
Košice a to na prízemí, 1. a 2. poschodí. V rámci rekonštrukcie sa uskutočnia búracie práce obkladov a dlažieb,
demontáže všetkých zriaďovacích predmetov, realizácia omietok, nových obkladov a dlažieb, osadenie nových
zariaďovacích predmetov, výmena svietidiel a vypínačov, maľby.
Rozsah požadovaných stavebných prác je špecifikovaný v projektovej dokumentácie, ktorú vypracovala spoločnosť:
Moravčík-schroner s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra v 05/2015.
Stavebné práce sa budú realizovať za plnej prevádzky objednávateľa v administratívnej budove „A“ na Rozvojovej
ul. v Košiciach. Objednávateľ požaduje realizovať rekonštrukciu jestvujúcich sociálnych zariadení postupne po
etapách - po jednotlivých podlažiach. Zároveň realizácia rekonštrukčných prác nesmie žiadnym spôsobom nenarušiť
jestvujúcu prevádzku v budove a areáli, t.j. hlučné práce, odstávky vody a elektriny a pod. je potrebné realizovať po
pracovnej dobe, resp. v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja a počas sviatkov.
Zhotoviteľ bude povinný fakturovať len skutočne vykonané práce.
Stavebné práce sa budú prevádzať podľa pokynov Objednávateľa. Pred zahájením stavebnej činnosti Zhotoviteľ
stavby predloží Objednávateľovi na odsúhlasenie harmonogram realizácie prác, ktorý musí zohľadňovať
požiadavku Objednávateľa na realizáciu rekonštrukcie jestvujúcich sociálnych zariadení postupne po etapách a to
po jednotlivých podlažiach.
5. Rozsah zákazky:
a) Dodanie stavebných prác v rozsahu podĺa vypracovanej projektovej dokumentácie a výkazu výmer,
b) Okrem vykonania stavebných prác v rozsahu definovanom v bode a) je zhotoviteľ povinný zabezpečiť:
- nakladanie s odpadmi vzniknutými počas realizácie stavby a ich odovzdávanie oprávnenej osobe na ich
zneškodnenie alebo zhodnotenie a vedenie „Evidenčných listov odpadov" podľa Vyhlášky Ministerstva
životného prostredia SR č. 310/2013 Z. z. v platnom znení , vyplnený Zhotoviteľom a potvrdený
Objednávateľom. Výzisk dosiahnutý z prípadného zhodnotenia odpadu, resp. z prípadného predaja odpadu ako

druhotnej suroviny je majetkom Objednávateľa. Objednávateľ splnomocní Zhotoviteľa na prevzatie dokladu o
odovzdaní kovového odpadu resp. iného odpadu vystaveného v mene a na účet Objednávateľa. Zhotoviteľ bude
povinný odovzdať tento doklad Objednávateľovi.
- vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela vo výkresovej aj elektronickej forme v dvoch
exemplároch,
- vykonanie komplexných funkčných skúšok diela v rozsahu požiadaviek platných právnych predpisov a STN,
odovzdanie kompletnej dokladovej dokumentácie k stavbe a sprievodnej technickej dokumentácie, t.j. atestov
a certifikátov jednotlivých použitých a zabudovaných materiálov, karty bezpečnostných údajov, osvedčení o
skúškach použitých a zabudovaných materiálov, návody na obsluhu zabudovaných zariadení v slovenskom
jazyku, revíznych správ, prevádzkových poriadkov, záručných listov atď.
-prípadné vybudovanie a demontáž objektov zariadenia staveniska.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody počas realizácie stavebných prác vzniknuté jeho činnosťou a tiež počas
záručnej lehoty - 48 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia stavebných prác.
6. Obhliadka miesta realizácie stavebných prác:
Prípadné ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa budú upresnené na obhliadke stavby, ktorá sa uskutoční dňa
09.07.2015 o 10,00 hod. na adrese:
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
vrátnica
Rozvojova ul. 6
Košice
Kontaktná osoba pre vykonanie obhliadky: Pavol Ďurica, , tel.: +421905711978, email.: pavol.durica@spp.sk.
Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho vyhotovenia, tvorí súčasť podkladov na
vypracovanie ponuky a bude zaslaný všetkým záujemcom, ktorým verejný obstarávateľ zaslal podklady na
vypracovanie ponuky.
7. Termín uskutočnenia stavebných prác:
a) Termín odovzdania staveniska: ........................... do 5 dní od podpisu objednávky oboma zmluvnými stranami.
b) Termín začatia realizácie stav. prác: ............................................................................................ 01.08.2015
c) Termín ukončenia stavby: do 60 kalendárnych dní odo dňa začatia realizácie stavebných prác ( do uvedeného
termínu musí byť podpísaný zmluvnými stranami protokol o odovzdaní a prevzatí diela).
8. Miesto plnenia: Areál SPP, budova AB „A“, Rozvojova ul. 6, Košice.
9. Podmienky účasti:
Na účely preukázania spôsobilosti plniť predmet obstarávania požaduje verejný obstarávateľ aby uchádzači
predložili v elektronickej forme tieto požadované doklady:
a) Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra, na ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na dodania predmetu obstarávania, alebo iný doklad o oprávnení podnikať. Originál
dokladu, alebo jeho overená fotokópia nesmie byť starší ako 3 mesiace.
b) Čestné vyhlásenie:
 že sa nedopustil závažného porušenia odborných a zmluvných povinností v predchádzajúcich 3 rokoch;
 že nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo
likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa




zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní
podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do
poistných fondov;
že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej situácii podľa zákonov predpisov
platných v krajine jeho sídla
že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami SPP.

Na účely preukázania finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti sa od uchádzača požaduje predloženie
osvedčenia o registrácii platiteľa pre daň z pridanej hodnoty, alebo čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača o tom, že uchádzač nie je platcom DPH.
Doklady musia byť podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a predložené ako scan originálu dokladu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať uchádzača o predloženie doplňujúcich informácií, resp. dokladov.
Uchádzači, ktorí nesplnia podmienky účasti, budú z ďalšieho procesu obstarávania vylúčení a nebude im umožnená
účasť v elektronickej aukcii.
10. Rozsah a spôsob poskytnutia podkladov pre vypracovanie ponuky:
a) Podkladom pre vypracovanie ponuky je táto Výzva na predloženie ponuky a:
 Projektová dokumentácia vrátane výkazu výmer, ktorú vypracovala spoločnosť: Moravčík-schroner s.r.o.,
Pražská 2, 949 11 Nitra v 05/2015
 Všeobecné obchodné podmienky SPP.
b) Podklady pre vypracovanie ponuky spolu s pozvánkou na účasť vo výberovom konaní budú záujemcom
poskytnuté cez el. portál PROe.biz po ich registrácii.
Pre registráciu do e-aukčného portálu kliknite na nasledovnú adresu:
https://spp.proe.biz/formulare/zadost.php?id_aukce=2578

11. Miesto a lehota na predkladanie ponúk, elektronická aukcia:
11.1 Lehota na predloženie ponúk uchádzačmi: 16.07.2015 do 8,00 hod.,
11.2 Spôsob predloženia ponúk: elektronicky na portál PROe.biz v súlade s bodom 12 tejto výzvy.
11.3 Termín konania elektronickej aukcie: 16.07.2015 o 11,00 hod.
12. Obsah ponuky, štruktúra ponuky a pokyny na jej zostavenie:
Ponuka uchádzača musí byť predložená len v elektronickej podobe. Ponuku musí uchádzač vložiť v lehote na
predloženie ponúk podľa bodu 11.1 tejto výzvy do systému PROe.biz.
Podrobný návod, postup a priebeh elektronickej aukcie bude uvedený v „Pozvánke na účasť v elektronickej aukcii“,
ktorá je formulárom z el. portálu PROe.biz a táto Pozvánka bude uchádzačom doručená po ich registrácii do eaukčného portálu PROe.biz.
Ponuka predložená uchádzačom v lehote na predloženie ponúk musí obsahovať:
a) doklady pre splnenie podmienok účasti podľa bodu 9. tejto výzvy,
b) cenovú ponuku, ktorá musí byť vypracovaná podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorý je súčasťou
projektovej dokumentácie. V cenovej ponuke musia byť zohľadnené všetky náklady potrebné pre zhotovenie

stavebných prác v súlade s požiadavkami verejného objednávateľa uvedenými v tejto výzve, v projektovej
dokumentácii a výkaze výmer a vo všeobecných obchodných podmienkach. Celková cena za dielo musí byť
uvedená v EUR bez DPH.
Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 12.b) uchádzač vloží do systému PROe.biz vo formáte excel a výslednú
celkovú cenu v EUR bez DPH zadá aj do príslušnej kolonky na portáli PROe.biz .Verejný obstarávateľ predloženie
variantného riešenia nepripúšťa.
13. Lehota viazanosti ponúk
Verejným obstarávateľom stanovená lehota viazanosti ponúk je do 31.08.2015.
14. Cena predmetu obstarávania
Navrhovaná zmluvná cena predmetu obstarávania musí byť uvedená v mene euro bez dane z pridanej hodnoty.
Cena uchádzača musí byť stanovená v súlade s cenovými predpismi (zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších právnych predpisov).
Cena musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady uchádzača na predmet obstarávania a primeraný zisk.
Do ceny je potrebné započítať aj všetky súvisiace náklady, ktoré sú potrebné pre kompletné dodanie zákazky
v súlade s touto výzvou a jej prílohami.
15. Obchodné podmienky
Daňové, menové a platobné náležitosti sú podrobne uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach SPP,
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy ako jej Príloha.
Objednávateľ neposkytuje preddavky.
Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane.
Cenu za dodanie plnenia predmetu zmluvy uhradí Objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí
Objednávateľovi do 15 dní od odovzdania predmetu objednávky.
Prílohou faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude odsúhlasený Objednávateľom.
Záručná lehota:
Verejným obstarávateľom požadovaná záručná doba na zákazku ako celok je 48 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť odo dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Ďalšie obchodné podmienky plnenia
Verejným obstarávateľom stanovené Obchodné podmienky sú uvedené vo Všeobecných obchodných podmienky
SPP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou podkladov na vypracovanie ponuky.
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie objednávky, ktorej neoddeliteľnou súčasťou budú nasledovné prílohy:
- Víťazná cenová ponuka na základe výsledku el. aukcie, vypracovaná v skladbe podľa bodu 12.b) tejto výzvy,
- Všeobecné obchodné podmienky SPP.
16. Komunikácia: bude prebiehať elektronicky
17. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR bez DPH.

Na 1. mieste sa umiestni uchádzač, ktorý predložil v el. aukcii najnižšiu cenu. Ostatným ponukám budú priradené
ďalšie miesta v poradí vzostupne. Ponuka s najvyššou cenou bude umiestnená na mieste s najvyšším poradovým
číslom.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu (objednávku) s uchádzačom, ktorí sa na základe výsledku el. aukcie umiestnil
na 1. mieste. V prípade, ak uchádzač, ktorý sa umiestnil na 1. mieste odmietne v lehote viazanosti ponúk uzatvoriť
zmluvu (objednávku) s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu
(objednávku) s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí.
18. Doplňujúce informácie:
Uchádzač berie na vedomie, že zmluva (ktorá môže mať formu objednávky), ktorej predmetom bude táto zákazka,
môže byť predmetom sprístupnenia alebo zverejnenia v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
(„Infozákon“). V zmysle Infozákona sa nesprístupňuje informácia, ktorá je obchodným tajomstvom. V zmysle
Infozákona sa nezverejňujú tie ustanovenia povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré obsahujú informáciu, ktorá sa podľa
Infozákona nesprístupňuje; teda, okrem iného, aj obchodné tajomstvo. V prípade, ak uchádzač nesúhlasí so
sprístupnením alebo zverejnením informácie, ktorá tvorí predmet obchodného tajomstva, je povinný verejnému
obstarávateľovi túto skutočnosť písomne oznámiť pred uzatvorením zmluvy spolu s presným vymedzením
skutočností tvoriacich predmet obchodného tajomstva. Uchádzač zároveň súhlasí s tým, že rozhodnutie o zverejnení
zmluvy alebo akejkoľvek jej časti prináleží výlučne verejnému obstarávateľovi. V prípade zverejnenia zmluvy verejným
obstarávateľom bude zmluva v časti týkajúcej sa jej účinnosti primerane upravená v zmysle platnej legislatívy.
Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu (objednávku) s uchádzačom, ktorý ponúkne v elektronickej aukcii najnižšiu
cenu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu (objednávku) v prípade, ak
nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
Všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou v tejto zákazke znáša záujemca
alebo uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
Dátum zverejnenia 03.07.2015

