
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno, kód
výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Papradno

IČO 00317594

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Papradno 315, 018 13 Papradno, SK

Kontaktná osoba Ing. Roman Španihel, +421907 741 428, papradno@papradno.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 132881,11 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 10/2019 - 06/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.4.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?drWRVYv1__l9f4MXIEP0zWs
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

1. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno, kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2017-36

2. Druh zákazky: 
Zákazka na poskytnutie stavebných prác. 
Kód CPV:
45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
45100000-8 Príprava staveniska
45310000-3 Elektroinštalačné práce
45315000-8 Elektroinštalácie kúrenia a iných elektrických zariadení v budovách
45311000-0 Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
45410000-4 Omietkarské práce
45440000-3 Maliarske, natieračské a sklenárske práce
45450000-6 Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
44600000-6 Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly ústredného kúrenia
44620000-2 Radiátory a ohrievače ústredného kúrenia a ich časti
44621000-9 Radiátory a ohrievače

3. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo - v prílohe.

4. Postup verejného obstarávania:
Vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky, ktorá je nižšia ako finančný limit uvedený v § 5 ods. 3
písm. f) 1, ide o zákazku s nízkou hodnotu, ktorej postup zadávania je uvedený v § 117 zákona o
verejnom obstarávaní.
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verejnom obstarávaní.

5. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.

6. Opis a rozsah predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcej kotolne Viacúčelovej budovy Papradno. Cieľom je
výmena vykurovacieho kotla za kotol na peletky. Rekonštrukcia zahŕňa búracie práce, demontáž a
likvidáciu existujúceho kotla, následne drobné stavebné úpravy,dodávku a montáž nového kotla na
peletky. Taktiež rekonštrukciu elektrorozvodov, doddávku a montáž nerezového komína ako aj
výmenu vykurovacích telies. Všetko v zmyse výkazu - výmer a projektovej dokumentácie, ktoré sú
prílohou tejto výzvy. 

7. Osobitné požiadavky:
• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. 
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od
jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež
nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Zhotoviteľa.
• Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
• Úspešný uchádzač je povinný pred podpisom zmluvy predložiť referenčný list o zrealizovaných
zákazkách s podobným predmetom plnenia ako je ten, ktorý sa obstaráva v hodnote plnenia
najmenej 100 000,- EUR s DPH za posledných 24 mesiacov. Minimálne náležitosti referenčného
listu:
- Názov objednávateľa
- Názov zákazky
- Cena za dielo
- Dátum ukončenia stavebných prác
- Kontaktná osoba objednávateľa (tel. číslo)
Bez predloženia dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky a referenciách nebude zmluva
podpísaná.
• Uchádzač je povinný skontrolovať si povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora
(aktuálne platné limity: v prípade jednorazového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v prípade
opakujúceho sa plnenia v kalendárnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity sa posudzujú vrátane
DPH).

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Viacúčelová budova Papradno
Termín dodania: 10/2019 - 06/2020

9. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 132 881,11
EUR.

10. Financovanie:
Predmet zákazky bude financovaný z eurofondov a vlastných zdrojov objednávateľa.
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na základe
vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi (faktúra bude
vystavená po prevzatí diela). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky neposkytuje preddavky.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že zmluva o dielo medzi Obstarávateľom a Dodávateľom
(zhotoviteľom) nadobudne účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že
dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od
poskytovateľa nenávratného finančného príspevku - Operačného programu Kvalita životného
prostredia v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom
OPKZP-PO4-SC411-2017-36.

11. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet
zákazky.

12. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil
nasledovné dokumenty:
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nasledovné dokumenty:
• vyplnený "výkaz-výmer" s nacenenými jednotlivými položkami,
• návrh na plnenie kritérií (vzor je dostupný v prílohe),
• kópiu dokladov o oprávnení realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského
alebo iného relevantného registra),
• referenčný list o zrealizovaných zákazkách.

13. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.

14. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk: 
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 11. 04. 2019 do 12:00 hod.,
b) Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať
ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 
c) Požadované doklady a dokumenty sa v prípade elektronického predloženia ponuky predkladajú
ako naskenované doklady podpísané osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. Originál alebo
úradne overenú kópiu týchto dokladov predloží úspešný uchádzač v rámci súčinnosti pred
podpisom zmluvy.
d) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
e) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
f) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie cenových ponúk
nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

15. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 12/2020 .

16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk a následné vyhodnotenie prebehne automaticky systémom TENDERnet hneď po
ukončení lehoty na predkladanie cenových ponúk.

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači elektronicky oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo v prípade, ak bude objednávateľovi
schválená žiadosť o 
NFP 
c) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

18. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH.

Prílohy - zoznam:

Príloha č. 1: 2019-0311 - Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO [zadanie].xlsx Iné
26.3.2019 83,7 kB 
Príloha č. 2: 01_pôdorys 1PP_osadenie zariadenia.pdf Iné 26.3.2019 445,6 kB 
Príloha č. 3: 02_pôdorys 1PP_navrhovaný stav.pdf Iné 26.3.2019 548,8 kB 
Príloha č. 4: 03_rez kotolňou.pdf Iné 26.3.2019 289,3 kB 
Príloha č. 5: 04_pôdorys kotolne_1_25.pdf Iné 26.3.2019 564,2 kB 
Príloha č. 6: 05_schéma zapojenia kotolne.pdf Iné 26.3.2019 792,7 kB 
Príloha č. 7: 06_odkaľovač.pdf Iné 26.3.2019 225,7 kB 
Príloha č. 8: 07_akumulačná nádoba.pdf Iné 26.3.2019 223,1 kB 
Príloha č. 9: 08_kombinovaný rozdeľovač.pdf Iné 26.3.2019 228,9 kB 
Príloha č. 10: 09_odvod spalín.pdf Iné 26.3.2019 347,4 kB 
Príloha č. 11: KD_Papradno_kotolňa_V.PDF Iné 26.3.2019 123,5 kB 
Príloha č. 12: 01_pôdorys_1NP_výmena telies.pdf Iné 26.3.2019 651,0 kB 
Príloha č. 13: KD_Papradno_telesá_V.PDF Iné 26.3.2019 109,7 kB 
Príloha č. 14: 01_SITUÁCIA kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 98,8 kB 
Príloha č. 15:02_1PP_kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 237,5 kB 
Príloha č. 16: 03-0_výpis výrobkov kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 55,7 kB 
Príloha č. 17: 03-1_výpis výrobkov kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 26,6 kB 
Príloha č. 18: TS_ KD KOTOLŇA Papradno.doc Iné 26.3.2019 1,6 MB
Príloha č. 19: Návrh na plnenie kritérií (vzor)
Príloha č. 20: Návrh zmluvných podmienok (Zmluva o dielo)
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Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy Papradno 1,000 celok

podľa výkazu výmeru - príloha č. 1

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

2019-0311 - Rekonštrukcia kotolne viacúčelovej budovy PAPRADNO [zadanie].xlsx Iné 26.3.2019 83,7 kB

01_pôdorys 1PP_osadenie zariadenia.pdf Iné 26.3.2019 445,6 kB

02_pôdorys 1PP_navrhovaný stav.pdf Iné 26.3.2019 548,8 kB

03_rez kotolňou.pdf Iné 26.3.2019 289,3 kB

04_pôdorys kotolne_1_25.pdf Iné 26.3.2019 564,2 kB

05_schéma zapojenia kotolne.pdf Iné 26.3.2019 792,7 kB

06_odkaľovač.pdf Iné 26.3.2019 225,7 kB

07_akumulačná nádoba.pdf Iné 26.3.2019 223,1 kB

08_kombinovaný rozdeľovač.pdf Iné 26.3.2019 228,9 kB

09_odvod spalín.pdf Iné 26.3.2019 347,4 kB

KD_Papradno_kotolňa_V.PDF Iné 26.3.2019 123,5 kB

01_pôdorys_1NP_výmena telies.pdf Iné 26.3.2019 651,0 kB

KD_Papradno_telesá_V.PDF Iné 26.3.2019 109,7 kB

01_SITUÁCIA kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 98,8 kB

02_1PP_kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 237,5 kB

03-0_výpis výrobkov kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 55,7 kB

03-1_výpis výrobkov kotolňa Papradno.pdf Iné 26.3.2019 26,6 kB

TS_ KD KOTOLŇA Papradno.doc Iné 26.3.2019 1,6 MB

Návrh na plnenie kritérií kotolňa.docx Iné 27.3.2019 14:21 20,7 kB

Návrh zmluvných podmienok_kotolňa.pdf Návrh zmluvy 27.3.2019 14:21 260,6 kB
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