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Výzva na predloženie ponúk 

 
 
Centrum sociálnych služieb AMETYST Továrne (ďalej aj ako CSS), ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 
písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej aj „ZVO“) Vás žiada o predloženie ponuky na búracie práce podľa nasledovných 
požiadaviek: 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa: podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. 

Názov:                           Centrum sociálnych služieb AMETYST 

Adresa:  094 01 Tovarné 117 
Zastúpená:                    Ph.Dr. Jozef Sabol - riaditeľ 
IČO:                            00696374 
Tel.:  0917 744 296 
DIČ:                                 2020635485 
E-mail:                            riaditel@cssametyst-tovarne.vucpo.sk 

 
2. Osoba poverená verejným obstarávaním na základe objednávky: 

Kontaktné údaje:        Public tenders, s.r.o. 

Adresa:  Sibírska 2, 080 01 Prešov 
Zastúpená:   Ing. Rastislav Tapšák - konateľ 
IČO:  47 397 021 
DIČ:                                202 3899 482 
E-mail:                           obstaravanie.sutaze@gmail.com 
Tel.:  0911 976 973  

 
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky a komunikáciu: Osoba poverená  verejným obstarávaním podľa 

bodu 2 výzvy. 
 

4. Predmet obstarávania: predmetom sú búracie práce v rámci projektu: "búranie hospodárskej budovy 
centra sociálnych služieb AMETYST - Továrne". 

 
5. Opis zákazky: Popis búracích prác je uvedený Prílohe č.3. 

Príloha č.4 obsahuje právoplatné búracie povolenie  
Príloha č.5 zahŕňa - statický posudok, kópiu katastrálnej mapy a fotografie hospodárskej budovy. 

  
6. Výsledkom verejného obstarávania bude: s úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo (ďalej aj 

ako zmluva). Zmluva sa nepredkladá v rámci cenovej ponuky, predkladá ju úspešný uchádzač na základe 
oznámenia o výsledku. 

 
7. CPV : 45110000-1 Búranie budov a demolačné práce a zemné práce 
 
8. Miesto dodania predmetu plnenia: parcela č. 314, k. ú. - Továrne 

 
9. Lehota predmetu plnenia: do 16 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Dôrazne odporúčame obhliadku miesta, na 

ktorú sa viaže predmet plnenia. Kontaktné údaje potrebné k dohodnutiu obhliadky sú uvedené v bode 1. Pri 
obhliadke je potrebné dodržiavať všetky epidemiologické-hygienické opatrenia. 

V zmysle § 547 Obchodného zákonníka sa môže úspešný uchádzač ako poskytovateľ domáhať zvýšenia ceny 
jedine v prípadoch činností, ktoré neboli predvídateľné v čase predkladania ponuky a to v súlade s 18 
zákona č. 343/2015 Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, že za činnosti, ktoré neboli predvídateľné v čase 
predkladania ponuky nemožno považovať tie, o ktorých bol uchádzač informovaný, alebo si ich mohol 
overiť alebo zistiť, alebo ako skúsená osoba na výkon činností, ktoré sú predmetom tejto zákazky ich mohol 
predvídať alebo predpokladať a to na základe dokumentov alebo informácií poskytnutých v rámci súťaže, 
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všeobecne záväzných právnych predpisov, pomerov v okolí, verejne prístupných informácií okrem iného aj 
na internete, alebo obhliadkou na mieste realizácie predmetu zákazky a podobne. 

 
11. Hlavné podmienky financovania: Predmet plnenia bude financovaný zo zdrojov CSS AMETYST Továrne, 

resp. zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, ako zriaďovateľa CSS. Úspešný uchádzač predkladá 
faktúru za celý predmet plnenia, ktorý prevzal poverený zástupca obstarávateľa, pričom takéto prevzatie 
potvrdil svojim podpisom na preberacom protokole/dodacom liste. Splatnosť faktúry je 30 dní. 

 
12. Predpokladaná hodnota zákazky : 11.039,48 € bez DPH 
 
13. Vysvetľovanie podkladov: V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom 

obstarávaní, súťažných podkladov, zmluvných podmienok alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo 
záujemcov písomne požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo na adrese podľa 
bodu 2 : Public tenders, s.r.o., Sibírska 2, 080 01 Prešov. Požiadavku o vysvetlenie odporúčame doručiť 
najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. 

 
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo elektronicky 
 
15. Pokyny na zaslanie ponuky: jazyk: slovenský, spôsob označenia ponuky  v prípade zaslania:  

a) Poštovou prepravou / doručenia osobne označiť obálku „Neotvárať, Ponuka – búracie práce 
hospodárskej budovy CSS AMETYST“.  Adresa doručenia podľa bodu 2 tejto výzvy 

b) E-mailom uviesť v predmete správy „Ponuka – búracie práce hospodárskej budovy CSS AMETYST“. 
Kontaktný e-mail na ktorý je potrebné doručiť súťažné ponuky: obstaravanie.sutaze@gmail.com 

 
16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk: Jediným 

kritériom je najnižšia cena v eur s DPH za kompletné plnenie predmetu zákazky.  

Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné poradie všetkých ponúk na základe 
kritéria. Ponuka zaradená na prvé miesto (t.j. ponuka s najnižšou cenou) bude po kontrole predložených 
dokladov vyhodnotená ako úspešná. Ostatné ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. Ponuke 
s najnižšou celkovou cenou  predmetu zákazky bude priradené prvé miesto, ostatným ponukám druhé, 
tretie, atď.  Verejný obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok 
vyhodnotenia ponúk.     

Uchádzač uvedie svoju ponuku v prílohe č.1  – Návrh uchádzača na plnenie kritéria.   

Úspešný uchádzač sa zaväzuje vypracovať a odovzdať dielo podľa bodu 5 tejto výzvy maximálne za ceny 
uvedené v jeho ponuke. Ceny uvedené v ponuke musia zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním 
predmetu zákazky, teda aj DPH, hotové výdavky, náhradu za stratu času, cestovné a telekomunikačné 
výdavky, vrátane miestnych telekomunikačných výdavkov a prepravného, úpravy a ostatné náklady spojené 
s dodaním predmetu zákazky. 

Navrhované zmluvné ceny za predmet zákazky musia byť v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR 
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musia zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním 
predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta. 

 
17. Lehota na predloženie ponuky:  03.11.2020 do 11,00 hod 
 
18. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: 

a) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: v zložení cena bez DPH, DPH, cena 
s DPH, prípadne ceny celkom (v prípade neplatcu DPH). Uchádzač uvedie návrh svojej cenovej ponuky 
vrátane identifikačných údajov „obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ a IČ DPH“,  v Prílohe č. 1 - 
Návrh uchádzača na plnenie  kritéria. 

b) Doklad o oprávnení poskytovať dané práce: napr. výpis z ŽR/OR SR. Uchádzač môže predložiť aj výpis 
z registrov, zverejnených na internete. V prípade, ak uchádzač nepredloží doklad, verejný obstarávateľ 
použije údaje z verejných registrov.  

c) Nacenený výkaz výmer: v editovateľnej forme, ktorý tvorí prílohu č. 2. Uchádzač naceňuje výkaz výmer 
v predloženej štruktúre. Je zakázané meniť uvedené množstvá bez súhlasu verejného obstarávateľa. 
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19. Výdavky s predložením ponuky: Uchádzač znáša všetky výdavky a náklady spojené s prípravou a 
predložením ponuky sám, bez akéhokoľvek finančného nároku voči Verejnému obstarávateľovi. 

 
20. Obchodné/Zmluvné podmienky : Sú prílohou č.6  k tejto výzve. Uchádzač môže meniť zmluvné ustanovenia 

iba so súhlasom VO prostredníctvom inštitútu vysvetľovania súťažných podkladov a sprievodnej 
dokumentácií. Všetko však za podmienky, že doplnené a zmenené požiadavky sa nebudú vymykať obvyklým 
obchodným zmluvným podmienkam, nebudú v rozpore s požadovanými podmienkami uvedenými v týchto 
súťažných podkladoch, nebudú v neprospech verejného obstarávateľa (kupujúceho) a nebudú mať za 
následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa. Zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi 
a s ponukou predloženou uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi. 

 
21. Ostatné podmienky : Verejný obstarávateľ  nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom ktorý nespĺňa podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 23 zákona 
o verejnom obstarávaní.  

 
V Prešove,   dňa  22.10.2020  

 
              
 
 
 
 
 
 

 ................................ 
v.z. Ing. Rastislav Tapšák 

na základe plnomocenstva 
 
 
 
Prílohy : 

Č.1 : Návrh na plnenie kritéria 
Č.2 : Výkaz výmer Búracie práce Tovarné CSS 
Č.3 : Popis búracích prác 
Č.4 : Právoplatné búracie povolenie 
Č.5 : Stat. posudok, mapa a foto hosp. budovy 
Č.6 : Zmluva o dielo 
 
 

 


