Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Komunikácia a predkladanie ponúk pre uvedenú zákazku sa uskutočňuje prostredníctvom systému na
elektronickú komunikáciu – JOSEPHINE: https://josephine.proebiz.com/sk/
1.

Identifikácia obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
E-mail:
Telefón:

2.

Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava
00681300
Ing. Dana Šramová
sramova@olo.sk
+421 918 110 319

Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:

Rekonštrukcia BUFET v ZEVO

CPV:
Doplnkové CPV:

45000000-7 Stavebné práce
45111300-1 - Demontážne práce, 45255400-3 - Montážne práce,
45400000-1 - Kompletizačné (dokončovacie) práce, 45421000-4 Stolárske
práce , 45421111-5 Montáž zárubní 45421131-1 Montáž dverí, 45421153-1
Montáž vstavaného nábytku, 45431200-9 Obkladanie stien
Druh:
Stavebné práce
Elektronická aukcia:
Nie
Predpokladaná hodnota zákazky: 33 400,- EUR bez DPH
3.

Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie realizácia rekonštrukcie priestorov Bufetu v OLO a.s., Závod
ZEVO, Vlčie hrdlo 72, Bratislava.
Jedná sa modernizáciu v rozsahu najmä : obklad stien laminovanými panelmi, sadrokartónový podhľad
s drevenými prvkami, výmena jestvujúceho zariadenia – dvere, výdajné a jedálenské pulty, skrinky,
police, stoly.
Rekonštrukciu priestorov bufetu požadujeme vykonať v rozsahu spracovanej projektovej
dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy . Predpokladaný rozsah stavebných prác s uvedením
popisov položiek je uvedený v Prílohe č. 2 - Výkaz výmer .

Použitie ekvivalentných výrobkov : Pokiaľ projektová dokumentácia, alebo výkaze výmer bude
niektorý z použitých parametrov alebo rozpätie parametrov identifikovaný konkrétny typ výrobku,
alebo výrobok konkrétneho výrobcu, alebo ak je použitý obchodný názov výrobku identifikujúci
konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok ekvivalentným
výrobkom pokiaľ ekvivalentný výrobok bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky,
ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré je uvedený výrobok určený a musia mať
kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom
výrobku. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalenty inej
značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Ak uchádzač nahradí výrobok ekvivalentným výrobkom, uvedie
ich v samostatnom dokumente.
4.

Miesto dodania predmetu zákazky
Odvoz a likvidácia odpadu a.s., Závod ZEVO , Vlčie hrdlo 72, Bratislava

5.

Typ zmluvného vzťahu
Výsledkom obstarávania bude uzatvorenie Zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom . Návrh Zmluvy
o dielo tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy na predloženie ponuky.

6.

Obhliadka
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom absolvovať obhliadku miesta realizácie rekonštrukcie,
aby si uchádzač sám overil potrebné informácie pre prípravu a spracovanie cenovej ponuky.
Obhliadku je potrebné dohodnúť 1 deň vopred s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa.
Obhliadku je možné dohodnúť v termíne od 28. 7.2020 do 04.08.2020 a v dňoch 07.08.2020,
10.08.2020 a 11.08.2020 v čase od 8:00 do 14:00 hod
Miesto obhliadky: OLO a.s., Závod ZEVO, Vlčie hrdlo 72 , Bratislava
Kontaktná osoba pre dohodnutie obhliadky :
Sklenák Samuel , tel: + 421 917 767 136, mail: sklenak@olo.sk
a Tlstovič Juraj , tel: + 421 918 110 141 , mail: tlstovic@olo.sk

7.

Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť
7.1. Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti uchádzač
predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií (sken).
7.2. Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa:
• § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní , t.j. Doklady o oprávnení dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
• § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej
republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

Splnenie podmienok účasti osobného postavenia uchádzač preukazuje čestným vyhlásením, ktoré
je uvedené v Prílohe č. 4 tejto výzvy .
Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.

Zmluvné podmienky
8.1 Verejný obstarávateľ podpíše s víťazným uchádzačom Zmluvu o dielo na požadovaný predmet
zákazky.
8.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať zmluvu, ak ponuka úspešného uchádzača
bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky uvedená v týchto podmienkach.
8.3 Úspešný uchádzač bude povinný na svoje náklady uzatvoriť a mať v platnosti počas celej doby
trvania zmluvy poistnú zmluvu - Poistenie zodpovednosti voči tretím osobám za škodu
spôsobenú pri výkone svojej činnosti - poistná suma 150 000,- €

9.

Trvanie zmluvného vzťahu
Zmluva o dielo na dobu určitú do 31.03.2021.
Dodanie diela do 2 týždňov odo dňa odovzdania staveniska.

10. Kritérium

na vyhodnotenie ponúk

10.1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena zaokrúhlená na dve desatinné miesta.
10.2 Pod cenou sa rozumie celková cena za vykonanie predmetu zákazky v EUR bez DPH t.j. za
rekonštrukcie bufetu v ZEVO v súlade s projektovou dokumentáciou a Prílohou č. 2 - Výkaz
výmer a Prílohou č. 3 - Návrh na plnenie kritérií. Uchádzač predloží Návrh na plnenie kritérií Cenovú ponuku Príloha č. 3 - vo formáte pdf. vrátane vyplnenej Prílohy č. 2 – Výkaz výmer. Tieto
dokumenty musia byť podpísané štatutárnym zástupcom, alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača.
10.3 Hodnotená cena bude bez DPH
10.4 V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača. Od uchádzača sa

požaduje, aby zahrnul do celkovej ceny všetky náklady súvisiace s predmetom obstarávania
vykonaním rekonštrukcie priestorov bufetu. Uchádzačom navrhovaná cena bude konečná
a verejný obstarávateľ nebude akceptovať prípadné požiadavky na jej navýšenie.
10.5 Prieskumu trhu sa môže zúčastniť len uchádzač, ktorý predloží všetky doklady stanovené
v týchto podmienkach. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti
návrhu z hľadiska splnenia požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet súťaže, vyradiť

takýto návrh zo súťaže.
11. Predkladanie

ponúk

11.1 Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných
dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8206/summary
11.2. Predkladanie ponúk je umožnené registrovaným uchádzačom.
11.3.V predloženej ponuke prostredníctvom systému JOSEPHINE musia byť pripojené požadované
naskenované doklady (odporúčaný formát je .pdf) tak, ako je uvedené v bode 12. tejto Výzvy.
Doklady musia byť k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne. Ak ponuka obsahuje dôverné
informácie, uchádzač ich v ponuke viditeľne označí.
11.4. Ponuku môžu predkladať všetky hospodárske subjekty (fyzické, právnické osoby alebo skupina
fyzických alebo právnických osôb vystupujúcich voči verejnému obstarávateľovi spoločne). V
prípade, že je uchádzačom skupina, takýto uchádzač je povinný predložiť doklad podpísaný
všetkými členmi skupiny o nominovaní vedúceho člena oprávneného konať v mene ostatných
členov skupiny v súvislosti s touto zákazkou. V prípade, ak bude ponuka skupiny uchádzačov
vyhodnotená ako úspešná, táto skupina bude povinná vytvoriť združenie osôb podľa relevantných
ustanovení súkromného práva. Z dokumentácie preukazujúcej vznik združenia (resp. inej zákonnej
formy spolupráce fyzických alebo právnických osôb) musí byť jasné a zrejmé, ako sú stanovené
vzájomné práva a povinnosti, kto a akou časťou sa bude na plnení podieľať a skutočnosť, že všetci
členovia združenia ručia za záväzky združenia spoločne a nerozdielne.
11.5. Uchádzač alebo skupina uchádzačov môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v
tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
12. Obsah

ponuky

12.1. Ponuka musí obsahovať:
• čestné vyhlásenie –/ príloha č. 4 tejto výzvy/ dokument , ktorým uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa bodu 7 tejto výzvy,
• Návrh na plnenie kritérií - /príloha č. 3 tejto Výzvy/ podpísaný a opečiatkovaný uchádzačom
(jeho štatutárnym zástupcom resp. ním splnomocnenou osobou),
• Kalkuláciu ceny -Výkaz výmer – vyplnený, podpísaný a opečiatkovanú uchádzačom (príloha
č. 2 tejto Výzvy)
• Doplnenú a štatutárom podpísanú a opečiatkovanú Zmluvu o dielo_ Príloha č. 5 . Štatutár
podpisom návrhu Zmluvu o dielo súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. Návrh
Zmluvu o dielo nie je dovolené bez upovedomenia a písomného súhlasu akokoľvek
pozmeňovať a prepisovať,
• V prípade ponúknutého ekvivalentu uchádzač predloží zoznam ekvivalentov
vrátane
technického popisu ponúknutého ekvivalentu a vyhlásenie zhody ES (CE) výrobkov,
➢ Od víťazného uchádzača bude verejný obstarávateľ pred podpisom zmluvy požadovať zaslať
fotokópiu platného dokladu - Poistenie zodpovednosti voči tretím osobám za škodu
spôsobenú pri výkone svojej činnosti v poistnej sume 150 000,- € počas celej doby trvania
zmluvy.

13. Jazyk

ponuky

Uchádzač predloží ponuku v Slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak je súčasťou ponuky doklad
alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do
slovenčiny
14. Lehota

na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 07.08 .2020 o 12:00 hod 17.08.2020 o 10:00 hod
UPOZORNENIE: Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
elektronicky neotvorí, čo znamená, že nebude zaradená do vyhodnocovania. Z uvedeného dôvodu
verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia nečakali s predložením ponuky na posledné
okamihy pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk a aby svoju ponuku predložili s dostatočným
časovým predstihom.

Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je do 31.10.2020
15. Vysvetľovanie

výzvy

15.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí svoju
žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie
odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom
notifikačného e-mailu.
15.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.

16. Vyhodnotenie

ponúk:

16.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov
bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky KOMUNIKÁCIA“.
16.2 Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
16.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené ponuky
a v prípade potreby súťaž opakovať.

17. Prijatie

ponuky a uzavretie zmluvy

17.1. Verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR bez
DPH za poskytnutie predmetu zákazky avšak len ak ponuka uchádzača nepresiahne
sumu stanovenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
17.2. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu celkovú cenu
za poskytnutie predmetu zákazky v EUR bez DPH. Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa
stanoveného kritéria, t. j. na druhom mieste sa umiestni uchádzač s druhou najnižšou celkovou
cenou za poskytnutie predmetu zákazky, na treťom mieste sa umiestni uchádzač s treťou
najnižšou celkovou cenou za poskytnutie predmetu zákazky atď.
17.3 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača , ktorého ponuka nebola vylúčená , a ktorého
cenová ponuka bude najnižšia.
17.4. Verejný obstarávateľ zašle bezodkladne po vyhodnotení ponúk z hľadiska plnenia kritéria
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk, v
ktorom úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným uchádzačom
oznámi, že ich ponuky neprijíma.
17.4
V prípade ak víťazný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo jej časti pred lehotou viazanosti
alebo z akýchkoľvek dôvodov neuzatvorí s vyhlasovateľom zmluvu alebo objednávku vyhradzuje
si verejný obstarávateľ právo osloviť na uzatvorenie zmluvy alebo objednávky uchádzača, ktorý sa
umiestnil ako druhý v poradí.
18. Prílohy:

Príloha č. 1 – Projektová dokumentácie
Príloha č. 2 -- Výkaz výmer
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 5 – Zmluva o diel

19. Informácie

o prípadných aktualizáciách týkajúcich sa zákazky

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky,
aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky)

