Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
vo Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
ZADÁVANIE ZÁKAZKY
zadávanej podľa §117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZoVO)

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

1.

Verejný obstarávateľ:
Identifikačné údaje:
Obchodné meno:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene,
(ďalej RÚVZ Zvolen)
Sídlo spoločnosti: Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen
IČO:
17335710
DIČ:
20201340090
Štatutárny zástupca: MUDr. Viktor Kosmovský, generálny tajomník služobného úradu
Kontaktná osoba: Ing. Viera Palajová
Telefón:
+421 907 281 641
E-mail:
zv.osobnyurad@uvzsr.sk
2. Názov predmetu zákazky:

„ Stavebné práce - Zatepelnie výťahovej šachty“

3. Druh zákazky:

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45321000-3 Tepelnoizolačné práce

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo: Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene, Nádvorná 3366/12,
960 01 Zvolen

6.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace so zateplením a renováciou výťahovej šachy:
- zateplenie obvodových múrov protipožiarnym materiálom a ich povrchová úprava
- zateplenie stropu protipožiarnym materiálom
- výmena vonkajších výplní otvorov ( okná)
- úprava osvetlení výmenou svietidiel
- úprava elektroinštalácie

6.

Miesto a termín obhliadky:
Miesto uskutočnenie stavebných prác: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo
Zvolene, Nádvorná 3366/12, 960 01 Zvolen,
Uchádzačovi sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie prác, tak aby si sám overil
a získal všetky informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu a spracovanie ponuky. Všetky
výdavky spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu uchádzača. Pre uchádzačov, ktorí prejavia
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záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác je kontaktná osoba Ing. Viera Palajová,
045/555 23 05.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:

3 000,- EUR s DPH

9. Cena predmetu zákazky:
Ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná, vrátane všetkých nákladov a materiálov na
stavebné práce súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si nezapočítal do ceny predmetu
zákazky.
Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH, upozorní v ponuke.
10. Lehota na dodanie a dokončenie zákazky – viazanosti ponúk:
minimálne do 15.11.2019

11. Typ zmluvy:
Na predmet obstarávania bude vyhotovená zmluva o dielo. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom v prípade, ak verejnému obstarávateľovi
nebudú pridelené finančné prostriedky zo strany ich poskytovateľa MZ SR.
12. Platobné podmienky:
Platba po dodaní tovaru, splatnosť faktúry minimálne 30 dní.
13. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:
• Lehota na predloženie ponuky: do 13.9.2019 do 15:00 hod. pričom rozhodujúci je termín
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi ( na ponuky doručené po tomto termíne sa
nebude prihliadať a budú vrátené odosielateľovi ).
• Písomné ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „Stavebné práce - Zatepelnie
výťahovej šachty“ a s nápisom „NEOTVÁRAŤ“ musia byť doručené poštou, kuriérom,
alebo osobne na adresu RÚVZ uvedenú v bode 1 tejto výzvy.
• Za doručenú sa považuje aj ponuka zaslaná elektronicky prostredníctvom e-mailu na
adresu: zv.osobnyurad@uvzsr.sk do predmetu e-mailu je potrebné napísať „Stavebné práce
- Zatepelnie výťahovej šachty“.
14. Podmienky účasti:
Na preukázanie splnenia podmienok účasti požaduje verejný obstarávateľ predložiť:
Osobné postavenie podľa §32 ZoVO
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedenú v § 32
ods. 1 písm. e) ZoVO. Uchádzač preukáže splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e)
ZoVO predložením fotokópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky podľa §32 ods. 2 písm.e)
Zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky v požadovanom minimálnom
rozsahu, obsahu a kvalite a za podmienok uvedených v tejto výzve.
Nie je prípustné rozdelenie predmetu zákazky.
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15. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady a dokumenty:
• Identifikačné údaje uchádzača: meno, sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod
• Doklady podľa bodu 14 tejto výzvy,
• Vyplnenú Prílohu č. 1 tejto Výzvy – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Obsah ponuky musí zodpovedať všetkým podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie
ponúk, musí spĺňať všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a musí byť
predložená v lehote určenej vo výzve na prekladanie ponúk.
• Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce :
výpis z obchodného resp. živnostenského registra
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a spôsob vyhodnotenia:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za celý predmet obstarávania.
Víťazom verejnej súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu za
predmet obstarávania.

17. Informácia o vyhodnotení ponúk:
Do vyhodnotenia ponúk môže byť zaradená len ponuka, ktorej obsah zodpovedá všetkým
podmienkam definovaným vo výzve na predkladanie ponúk. Na základe kritérií na hodnotenie
ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ zašle informáciu, že
uspel. S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v zmysle predloženej
ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu. Ako víťazná ponuka bude prijatá ponuka s
najnižšou celkovou cenou.
Dátum odoslania tejto výzvy: 26.8.2019

..............................................................
MUDr. Viktor Kosmovský
generálny tajomník služobného úradu

ZOZNAM PRÍLOH:
Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií
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Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
Návrh zákazky: „Stavebné práce – Zateplenie výťahovej šachty“ RÚVZ Zvolen

Obchodný názov uchádzača:
Adresa/Sídlo:
IČO
E-mail kont. Osoby
Telefó kont. osoby

1.

Cenové kritérium

Položky predmetu
obstarávania

Sadzba za 1 hod.
práce

Cena v EUR bez
DPH

DPH (EUR)

v EUR s DPH

Stavebné práce na
zateplovaní a renovácií
výťahovej šachty

Ak uchádzač je platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie je platcom DPH
v ponuke na to upozorní

Dátum:

otlačok pečiatky uchádzača
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