Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
V PROCESE ZADÁVANIA ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA Č. 343/2015 Z. Z.
O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A O ZMENEA DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ
NESKORŠÍCH PREDPISOV.
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO :
DIČ:
Zastúpený:
Webové sídlo:

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice
00493 546
2020752734
MVDr. Jozef Pokorný, riaditeľ
https://www.ivvl.sk/

Subjekt podľa zákona o verejnom obstarávaní:

verejný obstarávateľ.

Kontaktná osoba pre komunikáciu :
MVDr. Jozef Pokorný
Telefón : 055/ 7969113, 0905409019
E-mail : pokorny@ivvl.sk
(ďalej len ,,verejný obstarávateľ“)
2.

PREDMET ZÁKAZKY: „Zateplenie budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov vrátane
súvisiacich stavebných prác – II. etapa“.

3.

DRUH ZÁKAZKY : stavebné práce

4.

NOMENKLATÚRA (CPV KÓD) ZÁKAZKY :
45000000 – 7 – Stavebné práce
45214800 – 8 – Budovy školiacich zariadení
45321000 – 3 – Tepelnoizolačné práce

5.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY :

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou „Zateplenie budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov
vrátane súvisiacich stavebných prác - II. etapa„ je zateplenie fasád uvedeného objektu, s ktorým súvisia aj
ďalšie úpravy niektorých prvkov ako dodávka a montáž nových okien a murárske práce.
Fasády :
Školská časť: Severná fasáda z dvora, Západná fasáda, Východná časť fasády nad kongresovou sálou,
Strojovňa výťahu, Prístrešok vstupu do kotolne.
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Stavebné práce budú vyžadovať také stavebné postupy, ktoré nebudú spôsobovať znehodnotenie existujúcich
priestorov a trvalo neobmedzia prevádzku v danej lokalite. Zateplenie objektu sa bude realizovať za plnej
prevádzky.
Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie stavebných prác podľa výkazov výmer uvedených v Prílohe
č. 3 , ktorá obsahuje 5 excelových súborov. Uchádzač nesmie meniť popis prác, ich poradie, merné jednotky
a množstvá merných jednotiek uvedených v predložených výkazoch výmer. Uchádzač je povinný v rámci ocenenia
položiek výkazov výmer zohľadniť všetky náklady za dodávky materiálu, montáže a stavebné práce, ktoré považuje
za potrebné realizovať pre celkové uskutočnenie predmetu zmluvy. Na dodatočne zistené rozdiely, ktoré uchádzač
neocenil, sa počas realizácie zmluvy neprihliada.
Ak sa vo výkazoch výmer alebo opise predmetu zákazky nachádzajú technické špecifikácie, ktoré odkazujú na
konkrétneho výrobcu, resp. konkrétny výrobok, uchádzač môže nahradiť takto špecifikované výrobky ich
ekvivalentom, za podmienky dodržania porovnateľných kvalitatívnych parametrov. Použite ekvivalentného riešenia
nemôže byť dôvodom predĺženia lehoty realizácie, zníženia kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
Posúdenie ekvivalentnosti je v kompetencii verejného obstarávateľa.
Predmet zákazky je opísaný tak, aby bol zrozumiteľne špecifikovaný. Opis vychádza z projektovej
dokumentácie Ing. arch. Pavla Kopačku, ktorá komplexne rieši nový vzhľad budovy. Realizuje sa II. etapa
rekonštrukcie fasád a súvisiacich stavebných prác podľa výkazov výmer.
Účel :
Predmetom projektu je rekonštrukcia fasád objektu Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov na Ceste pod
Hradovou v Košiciach.
Rekonštrukcia je nevyhnutná z hľadiska ochrany zdravia a majetku z dôvodu padania omietky z fasády, ale aj zlej
tepelnej izolácie (s tým súvisiacej vysokej energetickej náročnosti budovy), zatekania do obvodového plášťa ako
aj poškodzovania nosnej výstuže.
Z toho dôvodu je nutné zateplenie fasád. Dôvodom sú aj nové tepelnotechnické požiadavky na zateplenie fasád a
ich čo najnižšiu prevádzkovú energetickú náročnosť. Tiež požiadavky na prehodnotenie vizuálnej stránky budovy
s prihliadnutím na reprezentatívny charakter budovy.
V roku 2017 bola zrealizovaná I. etapa zateplenia budovy, pri ktorej boli zateplené tieto fasády: všetky fasády
ubytovacej časti, zo školskej časti: Východná fasáda, Časť severnej fasády zo strany vstupu, Južná fasáda
s prístreškom vstupu.
Skutkový stav :
Budova Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov bola postavená v 80 - tych rokoch. Skladá sa z dvoch
základných objektov: z objektu školy – školská časť (5 podlaží) spojeného s ubytovňou – ubytovacia časť (4
podlažia).
Nosnú konštrukciu tvorí skelet MSPR, obvodový plášť je z pórobetónových panelov Calsilox hr. 30 cm, tepelné
izolácie podláh sú z čadičovej plsti 5 cm a tepelnú izoláciu dvojplášťovej odvetranej strechy tvoria perlitové vankúše
hr. 15 cm.
Pôvodná fasáda bola povrchovo upravená Dikoplastom (náterom s plastifikátorom) bielej farby.
Pred 19 rokmi boli na budove vymenené okná a pôvodné pásové okná na objekte školy boli nahradené klasickými.
Súčasťou výmeny okien bolo zamurovanie medzier medzi oknami a nová povrchová úprava - náter farbou.
Terajší stavebno- technický stav fasády je zlý : je popraskaná a postupne z nej odpadávajú kusy omietky.
Nevyhovuje ani z hľadiska súčasných požiadaviek na tepelnotechnické vlastnosti obvodového plášťa. Navyše
odpadávajúca omietka ohrozuje nielen majetok (autá), ale aj zdravie ľudí.
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SO 1- Objekt školy - školská časť :
Severná fasáda v pôvodnom stave, cez netesnosti medzi oknami a parapetmi zateká do kancelárií, na západnej
fasáde opadáva omietka a zateká do kancelárií
SO 2- Objekt ubytovne - ubytovacia časť :
Zateplenie a rekonštrukcia v roku 2017.
Architektonické riešenie :
Vychádza z nového názoru na vzhľad Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov - nielen vizuálneho, ale
zohľadňujúceho aj tepelnotechnické vlastnosti fasád spolu s komplexným pohľadom na potreby súčasného využitia
budovy - od pohody v spoločenských priestoroch, bezpečnostné, tepelnotechnické a hygienické kritériá až po
reprezentatívny charakter štátnej inštitúcie. Budova bude v celom rozsahu zateplená.
Architektonicky bude nadväzovať na pôvodný koncept budovy farebnosťou: použitie bielej farby na blok
prednáškových sál (2. a 3.NP) a tmavou farbou parteru. Tiež vrátením charakteru južnej fasády školy vo forme
pásových okien.
BÚRACIE PRÁCE :
Práce na fasáde – základy :
Začiatok prác bude odstránenie odkvapového chodníka okolo dvoch strán objektu školy, následne vykopaním ryhy
v min. šírke 50 cm do hĺbky 50 cm.
Po začistení odkrytého základu sa tento zateplí Styrodurom hr. 5 cm a ochráni sa nopovou fóliou. Ryha bude
zasypaná štrkom a zhutnená. Následne sa postaví okolo objektu lešenie.
Búracie práce, klampiarske a zámočnícke výrobky :
Demontujú sa okná na skladoch 1. NP severná fasáda, parapety okien na stenách, ktoré budú zateplené.
klampiarske práce ( žľaby, dažďový odpoad, atikové plechy)
Búracie práce na fasáde - steny :
Osekajú sa vyduté a poškodené omietky v potrebnom rozsahu.
NOVÉ PRÁCE :
Nové práce - vodorovné prvky - strechy a podhľady :
Pôvodné Fealové podhľady nad 3.NP budú uzatvorené polystyrénovými tvrdenými doskami (minerálnymi).
Nové práce na fasáde – steny :
Zamurujú sa všetky nepotrebné otvory v stene do skladov, osadia sa nové okná
Vyspravia sa poškodené omietky a vyrovnajú osekané omietky vonkajších stien.
Nové práce na fasáde, klampiarske a zámočnícke výrobky :
Nové budú všetky parapety okien – oceľové, plechové, poplastované
Nové budú dažďové žľaby. Tiež všetky atikové plechy na strechách- budú nahradené poplastovanými plechmi.
Bleskozvody budú schované v tepelnej izolácii. Je potrebné ich skryť do nehorľavých chráničiek – podľa projektu
požiarnej ochrany. Zároveň v normovej výške sa osadia plastové krabice na možnosť premerania odporu.
Všetky pôvodné krytky (odvetranie striech...) budú nové z pozinkovaného plechu.
Okná na východnej fasáde budú mať predsadené hliníkové horizontálne protislnečné žalúzie.
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Tepelné izolácie :
Sú navrhnuté podľa nových tepelnotechnických požiadaviek na budovy v rámci šetrenia energiami.
Súčasťou projektu je aj tepelnotechnický posudok a po zrealizovaní stavebných prác bude vykonaný
energetický certifikát budovy.
Zateplenie budovy bude prevedené kontaktným zatepľovacím systémom na báze minerálnej vlny.
Všetky steny budú zateplené minerálnou vlnou (Nobasil alebo ekvivalent) v hrúbke 12 cm. Ostenia okien a
konštrukcie lodžií min. 2 cm hrúbkou. Nad oknami, kde budú osadené exteriérové žalúzie bude potrebné stenu za
nimi zaizolovať doskami min. hrúbky 3 cm (fenolová pena, Styrodur).
Všetky parapety budú vymenené za nové- plechové a tie budú tiež zateplené min 2 cm tepelnou izoláciou.
Zatepliť sa musia aj základy objektov a to hrúbky 5 cm Styrodurom (alternatíva ekvivalent) do hĺbky 50 cm.
Povrchové úpravy :
Fasády budú mať štrukturálne omietky (zrno 1,5 - 2 mm).
Farebné riešenie :
Celý objekt školskej časti bude šedý.
Vonkajšie hliníkové horizontálne protislnečné žalúzie budú šedé - hliníkové.
Strojovňa výťahov na streche bude šedá, sokle tiež.
Všetky zámočnícke a klampiarske výrobky budú šedé (parapety, zábradlia, požiarny hydrant, mriežky...).
Oceľové stĺpiky prístrešku a atikové plechy tiež budú šedé.
Plán organizácie výstavby:
- vybudovanie zariadenia staveniska, jeho oplotenie
- vykopanie, tepelná izolácia a zasypanie základov
- postavenie lešenia, ochrana okien- prekrytie fóliami
- demontáž technológií: technické zariadenia, klampiarske a zámočnícke práce
- osekanie poškodených omietok v nevyhnutnom rozsahu
- osekanie kabrincov
- zamurovanie nepotrebných vetracích otvorov
- vyspravenie poškodených omietok a vyrovnanie osekaných stien
- ochrana bleskozvodov
- montáž klampiarskych výrobkov
- zateplenie stien, podhľadov
- osadenie nových parapetov
- natiahnutie omietok
- demontáž lešenia
- demontáž zariadenia staveniska
- vyčistenie staveniska.
Všeobecne : Všetky rozmery je potrebné pred výrobou zamerať na stavbe. Pri realizácii stavebných prác je
potrebné všetky podstatné zmeny konzultovať s projektantom, dodržiavať platné STN normy, technologické
predpisy, platné právne a bezpečnostné predpisy a zabezpečiť odborný stavebný dozor.
Záver : Komplexnou úpravou fasád budovy Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov jej zateplením a súvisiacimi
prácami sa zmení celkový charakter stavby, ktorá bude reprezentovať nielen inštitúciu v ňom sídliacu, ale aj mesto
Košice.
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6. MIESTO PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY; PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA :

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice

Verejný obstarávateľ záujemcom/uchádzačom odporúča obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác,
aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie ponuky. Výdavky
uchádzača spojené s ohliadkou miesta realizácie stavebných prác idú na ťarchu uchádzača.
PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA » Verejný obstarávateľ záujemcom/uchádzačom odporúča, aby sa
podrobne oboznámili s projektovou dokumentáciou. Na základe tejto skutočnosti budúci zhotoviteľ v zmluve o
dielo prehlási, že nezistil žiaden rozdiel medzi projektovou dokumentáciou a výkazmi výmer a nebude si nárokovať
zvýšenie ceny diela.
Kontaktná osoba pre obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác a oboznámenia sa s projektovou
dokumentáciou : MVDr. Jozef Pokorný; telefón : 055/ 7969113, 0905409019; e-mail: pokorny@ivvl.sk.

7. LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY: do 30. septembra 2022.
Doba realizácie stavebných prác bude určená v zmluvných podmienkach na základe víťaznej ponuky, keďže je
jedným z kritérií na vyhodnotenie ponúk.

8. PREDPOKLADANÁ HODNOTA PREDMETU ZÁKAZKY :
- do 85 000,00 EUR bez DPH (102 000,00 EUR s DPH).

9. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK :
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky uchádzačov, ktorí splnia všetky podmienky účasti na základe
najlepšieho pomeru ceny a kvality.
Za účelom výberu ekonomicky najvýhodnejšej ponuky boli verejným obstarávateľom stanovené nasledujúce
kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Kritérium č. 1: celková cena za uskutočnenie stavebných prác v zmysle súhrnného listu stavby a výkazov výmer
uvedená v € bez DPH.
Kritérium č. 2: maximálna doba realizácie stavebných prác odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
uvedená v kalendárnych dňoch.

Verejný obstarávateľ určil pre hodnotenie stanovených kritérií nasledovnú relatívnu váhu :
č. 1 : cena v € bez DPH................................. max. počet 80 bodov (najnižšia navrhovaná cena)
č. 2 : doba realizácie ..................................... max. počet 20 bodov (najkratšia doba realizácie)
spolu........................................... max. počet 100 bodov
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Spôsob vyhodnotenia kritérií :
Kritérium č. 1: cena v € bez DPH
Maximálny počet bodov pridelí každý hodnotiaci člen komisie ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
za celý predmet zákazky vyjadrenou v € bez DPH. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu navrhovanú cenu za celý
predmet zákazky sa vypočíta ako podiel najnižšej navrhovanej ceny platnej ponuky a navrhovanej ceny príslušnej
vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľuje pre toto kritérium.
[ ( cenamin / cenanávrh ) x ( bodymax ) ]
Cena – min. - najnižšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky, vyjadrená v € bez DPH
Cena – návrh - ďalšia navrhovaná cena za celý predmet zákazky, vyjadrená v € bez DPH
Body – max. - maximálny počet 80 bodov
Návrh na plnenie tohto kritéria musí byť uvedený kladným číslom na dve desatinné miesta. V prípade ak uchádzač
predloží návrh na plnenie kritéria v nulovej hodnote resp. inak, bude jeho ponuka vylúčená.
Návrh na plnenie tohto kritéria musí byť uvedený kladným číslom na dve desatinné miesta. V prípade ak uchádzač
predloží návrh na plnenie kritéria v nulovej hodnote resp. inak, bude jeho ponuka vylúčená.
Kritérium č. 2 : maximálna doba realizácie stavebných prác
Maximálny počet bodov pridelí každý hodnotiaci člen komisie ponuke uchádzača s najkratším návrhom na dobu
realizácie vyjadrený počtom kalendárnych dní. Bodové hodnotenie pre každú ďalšiu dobu realizácie predmetu
zákazky sa vypočíta ako podiel najkratšej lehoty doby realizácie predmetu zákazky platnej ponuky a doby realizácie
príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym počtom bodov, ktoré sa prideľuje pre toto kritérium
[ ( doba realizácie najkratšia / doba realizácie návrh ) x ( bodymax ) ]
Doba realizácie – najkratšia - najkratšia lehota doby realizácie predmetu zákazky, vyjadrená v kalendárnych dňoch
Doba realizácie - návrh - ďalšia navrhovaná lehota doby realizácie predmetu zákazky, vyjadrená v kalendárnych
dňoch
Body – max. - maximálny počet 20 bodov
Návrh na plnenie tohto kritéria musí byť uvedený kladným číslom. V prípade, ak uchádzač predloží návrh na plnenie
kritéria v nulovej hodnote resp. inak, bude jeho ponuka vylúčená.
Každá platná ponuka sa bude hodnotiť podľa údajov uvedených vo vyplnenom Návrhu na plnenie kritérií na
vyhodnotenie ponuky – podľa prílohy č. 2 tejto výzvy. Návrh musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
Hodnotenie jednotlivých ponúk uchádzačov je dané pridelením príslušného počtu bodov za posudzované návrhy
na plnenie kritérií, vypočítané na dve desatinné miesta. Po pridelení príslušného počtu bodov za jednotlivé
posudzované kritériá pre platnú ponuku, bude komisiou vykonaný súčet pridelených bodov jej členmi a zostavené
poradie prvých troch úspešných uchádzačov.
V prípade, ak sa pri vyhodnocovaní ponúk dosiahne rovnaký výsledok minimálne u dvoch uchádzačov, ktorých
ponuky získajú najvyššie bodové hodnotenia t. j. rovnosti hodnotenia ponúk, o úspešnosti ponuky rozhoduje
vyšší počet bodov získaných za kritérium č.1.
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10. PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie nasledovných dokladov, ktorými uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti.
PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA :
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzač predloží podľa § 32 ods.1
písm. e) zákona o verejnom obstarávaní doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie môže
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením platného potvrdenia úradu o jeho zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov.
Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Doklady musia byť originály alebo ich úradne overené kópie, nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Podmienky účasti týkajúce sa osobného
postavenia určil verejný obstarávateľ v súlade s ustanoveniami § 32 zákona o verejnom obstarávaní.
PODMIENKY ÚČASTI TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ ALEBO ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI :
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti v zmysle
zákona o verejnom obstarávaní predložením dokladu podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
Uchádzač predloží » zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od
vyhlásenia tejto výzvy, doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien,
miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok.
Zoznam musí byť originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk podpísaný štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača.
Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených
stavebných prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ;
ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo záujemcu o ich
uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli
uskutočnené.
Vyhlásenie musí byť originál nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk, podpísané štatutárnym
zástupcom uchádzača alebo splnomocnenou osobou uchádzača.
Minimálna požadovaná úroveň : Uchádzač preukáže prostredníctvom zoznamu stavebných prác v rozsahu
zateplenie - fasáda budovy plnenie v hodnote minimálne 85 000,00 EUR bez DPH za celé preukazované obdobie.
Verejný obstarávateľ požaduje v zozname stavebných prác uviesť :
- názov / obchodné meno odberateľa, kontaktná osoba
- sídlo / miesto podnikania odberateľa
- predmet zmluvy – miesto a lehota uskutočnenia stavebných prác
- zmluvná cena.
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Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Preukázanie skutočnosti, že uchádzač má
praktické skúsenosti so stavebnými prácami rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky.
Požadovaný minimálny finančný objem poskytovaných služieb je rovnaký ako je predpokladaná hodnota zákazky.
Uchádzač ďalej predloží »
- podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní ak ide o stavebné práce alebo služby, údaje o
vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo
riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Uchádzač predloží doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho podľa zákona č. 138/1992
Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov alebo
iného ekvivalentného predpisu – odborné zameranie – pozemné stavby ( t. j. platné osvedčenie Slovenskej
komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona č. 138/1992 Zb. splnomocňujúce na
vykonávanie vybraných činností vo výstavbe podľa § 45 zákona č. 50/197 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov, resp. iného ekvivalentného predpisu). Predkladá sa overená fotokópia
originálu osvedčenia a čestné vyhlásenie dotknutej osoby, že bude túto činnosť pre uchádzača vykonávať
a bude mu k dispozícii počas celej doby plnenia zmluvného vzťahu.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Uchádzač uvedeným dokladom preukazuje, že
má odborné personálne zabezpečenie na bezproblémové plnenie predmetu zákazky.
- uchádzač ďalej predloží licenciu na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov,
ktorá potvrdzuje odbornú kvalifikáciu jej držiteľa na vykonávanie stavebných prác pri zhotovovaní vonkajších
tepelnoizolačných kontaktných systémov v zmysle § 43g zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a normy STN 73 2901: 2015.
Doklad musí byť originál alebo jeho úradne overená kópia, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.
Odôvodnenie potreby a primeranosti určenej podmienky účasti : Preukázanie odbornej kvalifikácie v súlade
s predpísanou normou pre bezproblémové plnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite.
Uchádzač ďalej predloží »
cenovú ponuku podľa Prílohy č. 3 A Súhrnný list stavby tejto výzvy, podpísaný a potvrdený osobou
oprávnenou konať za hospodársky subjekt (kópia originálu dokumentu)
- nacenené výkazy výmer uvedené v Prílohe č. 3 – 5 excelových súborov.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11. FINANCOVANIE PREDMETU ZÁKAZKY :
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov štátneho rozpočtu pridelených verejnému obstarávateľovi.
12. ZMLUVNÝ VZŤAH :
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. Uchádzač predloží podpísaný Návrh
Zmluvy od dielo podľa Prílohy č. 5 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra
partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo s uchádzačom,
ktorého subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu
do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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13. CENA UVÁDZANÁ V PONUKE :
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky bude vyjadrená v eurách (EUR) a matematicky
zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a
pevne daná. Cena sa nesmie počas doby realizácie stavebných prác meniť.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č.18/1996 Z. z. o cenách.
Uchádzač navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
-

navrhovaná cena v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH)
sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom
DPH, upozorní v ponuke.
Uchádzač musí v ponuke oceniť všetky položky. Celková cena za dodanie predmetu zákazky je daná súčtom
všetkých položiek výkazov výmer (5 excelových súborov) uvedených v súhrnnom liste stavby 3A a podľa Opisu
predmetu zákazky.

14. VYSVETĽOVANIE :
V prípade nejasností alebo potreby vysvetlenia údajov uvedených v tejto výzve môže hospodársky subjekt
v lehote na predloženie cenových ponúk požiadať kontaktnú osobu verejného obstarávateľa o ich vysvetlenie.
15. LEHOTA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK; OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK :

Cenové ponuky so všetkými požadovanými prílohami je potrebné doručiť v zalepenej obálke s údajmi
o odosielateľovi a označenej heslom : „CENOVÁ PONUKA - ZATEPLENIE II. ETAPA - NEOTVÁRAŤ“
v termíne do 25.11.2021, na adresu verejného obstarávateľa : Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta
pod Hradovou 13/a, 041 77 Košice.

OTVÁRANIE A VYHODNOTENIE PONÚK :
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 30.11.2021 na adrese verejného obstarávateľa.
Otváranie ponúk je neverejné. Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa úplného vyhodnotenia
ponúk písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk,
vrátane poradia uchádzačov.
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14. PRÍLOHY VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK :
-

Príloha č. 1: titulný list ponuky s označením predmetu zákazky a s identifikačnými údajmi uchádzača
s minimálne týmito údajmi – obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania,
meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH,
bankové spojenie(názov, adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné
telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, adresa internetovej stránky uchádzača. Uchádzač v liste zároveň musí
uviesť kontaktnú osobu splnomocnenú na preberanie zásielok.
V prípade, ak je uchádzačom skupina dodávateľov, vyplní a predloží tento formulár každý jej člen. Titulný
list ponuky s požadovanými údajmi vypracuje uchádzač.

-

Príloha č. 2 : Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponuky.
Príloha č. 3 : Výkazy výmer - 5 excelových súborov
Príloha č. 3 A: Súhrnný list stavby
Príloha č. 4 : Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – podľa bodu č. 10 tejto výzvy
vypracuje a predloží uchádzač.
Príloha č. 5 : Návrh Zmluvy o dielo.

-
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