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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Šaľa
IČO: 00306185
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Margita Simighová, Ing. František Čibrik, Ing. Elena Matajsová
Telefón: +421 317705981
Email: mesto@sala.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.sala.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/4251
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálny alebo miestny orgán
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Územná samospráva

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)
II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
Hlavný kód CPV
45214210-5
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy ZŠ Ľ. Štúra v Šali. Viac
uvedené v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
297 178,38 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45321000-3
31216200-5
45312311-0
45421100-5
45443000-4
45261410-1
45261300-7
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II.2.3)

Miesto dodania
Kód NUTS
SK023
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Šaľa
II.2.4) Opis obstarávania
Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľudovíta
Štúra v Šali, ktorú vypracoval TAMAŠKOVI4 s.r.o., Šaľa zodpovedný projektant Ing. Jozef Tamaškovič a ďalší
spracovatelia projektovej dokumentácie a je súčasťou súťažných podkladov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
297 178,38 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 3
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14)Doplňujúce informácie
Zábezpeka sa požaduje vo výške 9000 EUR. Podrobné informácie o zložení zábezpeky sú uvedené v súťažných
podkladoch.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1)Podľa § 112 ods. 4 písm. a) ZVO: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len
ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia:
-je oprávnený uskutočňovať stavebné práce
Spôsob preukázania: dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2) Podľa § 112 ods. 4 písm. a) ZVO: Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti
týkajúce sa osobného postavenia:
-nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Spôsob preukázania: doloženým čestným vyhlásením
3)Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 37 ods. 3 ZVO.
Bližšie k podmienkam účasti pozri súťažné podklady a zákon o verejnom obstarávaní.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: nepožaduje sa
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Uvedené v návrhu zmluvy, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2020 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2020
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 12.05.2020 13:00
Miesto: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv.Trojice č. 7, 927 01 Šaľa
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Uvedené v súťažných podkladoch vzhľadom na nedostatočnú
veľkosť tohto poľa formuláru.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)
VI.3)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1.Postup zadávania podlimitnej zákazky sa realizuje prostredníctvom IS EVO https://www.evo.gov.sk. Postup je
upravený v Príručkách a odporúčaniach pre IS EVO, ktoré sú zverejnené na stránke https://www.uvo.gov.sk/viac-o-isevo/prirucky-5f7.html. V prípade potreby môžu záujemcovia alebo uchádzači elektronicky požiadať o pomoc s prácou v
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VI.5)

IS EVO na emailovej adrese helpdesku: helpdesk_evo@uvo.gov.sk.
2.Uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti elektronickým spôsobom prostredníctvom IS EVO
ako naskenované doklady, alebo môže predložiť vyplnený elektronický formulár Jednotného európskeho dokumentu
(JED), ktorým môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 39 ZVO alebo
čestným vyhlásením v zmysle § 114 ods. 1 ZVO.
3.V prípade, ak v mene podnikateľa sú v zmysle dokladu § 32 ods. 2, písm. e) ZVO oprávnené na konanie viaceré osoby
súčasne (vyžadujú sa podpisy viac ako jednej osoby štatutárneho orgánu) alebo žiadosť o účasť predkladá skupina
dodávateľov v zmysle § 37 ZVO, vyžaduje sa v tejto súťaži aj predloženie splnomocnenia na konanie v mene
uchádzača/skupiny dodávateľov navonok vystavené v prospech osoby, ktorá v tejto súťaži koná (registrácia v IS EVO a
predkladanie ponúk).
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie z dôvodu neschválenia procesu verejného
obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.
5.Ide o zelené verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ vyžaduje uskladnenie odpadu na legálnej skládke a žiada
dodržať platné technické normy a predpisy.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.04.2020
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