Výzva na predkladanie ponúk
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Spišské Bystré“
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 00 326 542
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Luha, Ing. Kristína Horáková
Telefón: 052-779 21 97, 0902 919 740, 0901 919 746
e-mail: sp.bystre@stonline.sk
2. Predmet zákazky
zákazka na uskutočňovanie stavebných prác
3. Názov predmetu zákazky
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Spišské Bystré“
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa cena za celý predmet
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je rekonštrukcia telocvične základnej školy v obci Spišské Bystré, ktorá
pozostáva zo stavebných prác v samotnej telocvični vrátane náraďovne a v sociálno-hygienickom
zázemí k telocvični.
Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane náraďovne – nášľapná vrstva podlahy drevenej podlahy
na drevenom rošte sa odstráni a zhotoví sa nová z polyuretánového poteru, vyhotovia sa nové čiary
pre ihriská – volejbal, basketbal, hádzanú a dve bedmintonové ihriská, zároveň budú osadené nové
stĺpy pre volejbal, vysprávky stien a stropov v rozsahu 15% opatrené impregnáciou a dvojnásobnou
maľbou, po celom obvode telocvične sa demontujú a po vysprávkach naspäť osadia drevené zábrany
a ribstoly. V náraďovni bude vymenená pôvodná PVC podlaha za novú, sokel do výšky 150 cm bude
natretý olejovým náterom. V malej telocvični – posilňovni sa vymení pôvodná gumená podlaha za
novú špeciálnu gumenú podlahu. Podlaha cvičebného priestoru musí spĺňať všetky predpísané
požiadavky pre podlahy cvičebného priestoru v základných školách.
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotechniky a inžinierskych sietí – vymenia sa všetky
zariaďovacie predmety – umývadlá, WC misy, sprchy. Medzi miestnosťami spŕch a WC sa zrealizuje
domúrovka až po strop vrátane omietok, v sociálnom zariadení sa pôvodná dlažba a obklad odstráni
a zrealizuje sa nová keramická dlažba a nový keramický obklad. V priestoroch šatní a sauny sa
vymení pôvodná PVC podlaha za novú. nevyhnutná bude vysprávka stien a stropov vrátane
kompletného vymaľovania.
Bližšia špecifikácia jednotlivých prác je zrejmá z podrobného výkazu výmer. Všetky materiály musia
byť certifikované.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v opise a vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu
tejto výzvy.
Cena za predmet zákazky bude vrátane ceny za zariadenie staveniska, podľa potreby tlakové a iné
skúšky a revízne správy, za všetky súvisiace služby s predmetom zákazky, ktoré vyplývajú

z položkovitého výkazu výmer, z tejto výzvy, z návrhu zmluvy o dielo a/alebo sú nevyhnutné na
riadne vykonanie diela.
7. Miesto dodania predmetu zákazky
Základná škola s materskou školou, Michalská 398/8, Spišské Bystré, okres Poprad.
8. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Stavebné práce 45212222-8
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Lehota na realizáciu zákazky: do 6 týždňov od odovzdania staveniska
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Obce Spišské Bystré a zo štátneho rozpočtu
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci rozvojového projektu – Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične na rok 2017 v súlade s podmienkami výzvy na tento rozvojový projekt
a v súlade s platnou legislatívou upravujúcou čerpanie finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu.
Verejný obstarávateľ môže požadovať samostatné faktúry vo výške finančných prostriedkov
čerpaných z rozpočtu obce a samostatné faktúry vo výške finančných prostriedkov čerpaných zo
štátneho rozpočtu.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných predpisov. Faktúru verejný obstarávateľ požaduje
v troch rovnopisoch, podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis prác v troch rovnopisoch
odsúhlasený štatutárnym orgánom verejného obstarávateľa. Faktúry budú samostatne za rekonštrukciu
cvičebného priestoru (telocvičňa s náraďovňou) a samostatne za rekonštrukciu sociálneho zázemia.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si hradia
uchádzači v plnej výške.
11. Podmienky účasti a obsah ponuky
11.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia:
a) je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
b) je aktuálne registrovaný v Registri partnerov verejného sektora.
11.2. Dokumenty technickej a odbornej spôsobilosti:
a) zoznam stavebných prác, ktoré zahŕňali rovnaký alebo podobný predmet zákazky uskutočnených
za predchádzajúcich päť rokov s uvedením predmetu prác, cien, miest a lehôt uskutočnenia
stavebných prác. V zozname uviesť kontaktné údaje na osobu, ktorá vie potvrdiť realizáciu
uvedených prác. Uchádzač splní podmienku účasti, ak za uvedené obdobie realizoval minimálne
3 stavby požadovaného predmetu zákazky, pričom aspoň jedna zo stavieb musí byť v hodnote
nad 70 000,-- eur vrátane DPH a doklad predloží vo forme čestného vyhlásenia so zoznamom prác.
b) doklad o odbornej spôsobilosti stavbyvedúceho s odborným zameraním na predmet zákazky
(pozemné stavby) vydaného alebo notifikovaného podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v platnom znení –
postačuje kópia dokladu.
11.3. Nacenený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy.
11.4. Vyplnená príloha č. 2 výzvy – Návrh na plnenie kritéria (identifikačné údaje, cena zákazky,
podpis)
11.5. Návrh zmluvy o dielo s doplnenou cenou a podpísaný oprávnenou osobou uchádzača.
Celá ponuka vrátane dokladov bude predložená v úradnom slovenskom jazyku.

12. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: do 24.01.2018 do 12.00 hod.
13. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Ponuky je možné doručiť poštou alebo osobne počas úradných hodín na adresu: Obecný úrad,
Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré.
Ponuky budú v uzatvorenej obálke s označením: „Rekonštrukcia telocvične – neotvárať“.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia cena predmetu zákazky. V ponukách
uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH v eurách. V ponukách
uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena predmetu zákazky v eurách.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo
túto súťaž zrušiť.
15. Lehota viazanosti ponúk
28.02.2018
16. Ďalšie informácie
V prípade požiadavky na obhliadku miesta realizácie prác je možné si túto dohodnúť u kontaktnej
osoby uvedenej v bode 1.
17. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

Prílohy: Položkovitý výkaz výmer
Návrh na plnenie kritéria
Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritéria
Uchádzač: ( obchodné meno, sídlo)
.......................................................................
........................................................................
.........................................................................
IČO:...................................................................

Cena zákazky
„Rekonštrukcia telocvične ZŠ s MŠ Spišské Bystré“:
Názov kritéria
Cena
Cena celkom

Cena bez DPH

DPH 20%

Cena vrátane DPH

Som – nie som platcom DPH (nehodiace sa preškrtnite)

V ............................................. dňa ..............................

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača:...............................................................

....................................................................
Podpis tejto osoby
(štatutárneho orgánu alebo
osoby oprávnenej konať za uchádzača)

