Výzva na predkladanie ponúk
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Krajská knižnica v Žiline
Adresa:
A. Bernoláka 47
IČO:
00185752
DIČ:
2020671719
Zastúpený:
Mgr. Katarína Šušoliaková, riaditeľka
Kontaktná osoba v procese prieskumu trhu: Mgr. Ivana Gáborová
Telefón:
+421 7232745
Elektronická pošta:
zilknizza@vuczilina.sk
2. Druh zákazky: Zákazka na zabezpečenie stavebných prác.
3. Názov zákazky: Stavebné úpravy krajskej knižnice – I. etapa.
4. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa realizácie
deliacej steny na prízemí, ktorá oddeľuje garáž od chodby, zrealizovanie kompletnej výmeny
elektroinštalácie na 2.poschodí (EPS a EZS) a zhotovenie a výmena posuvných stien na
2.poschodí a s touto úpravou súvisiacej elektroinštalácie a statiky. Podrobný opis predmetu
zákazky je farebne označený v spracovanej projektovej dokumentácií (ďalej len PD) - v TS sú
obstarávané práce vyznačené červenou farbou. Rozsah prác je uvedený vo výkaze výmer
a PD, ktorá je súčasťou výzvy.
Variantné riešenie: nie
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Slovenská republika, Žilinský kraj, okres Žilina, budova Krajskej knižnice v Žiline, na ul. A.
Bernoláka 47.
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45212330-8:Stavebné práce na knižniciach,
45310000-3:Elektroinštalačné práce
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 140.127,45 EUR bez DPH.
9. Trvanie zmluvy: Dielo musí byť riadne vykonané a odovzdané najneskôr do 6 týždňov
odo dňa odovzdania staveniska.
Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade so zmluvou a jeho
odovzdanie Objednávateľovi a prevzatie Objednávateľom na základe Protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný zo schváleného rozpočtu verejného obstarávateľa.

11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke originály alebo úradne overené kópie dokladov pre preukázanie
splnenia podmienok účasti, pokiaľ nie je uvedené iné, v rozsahu:
1. Doklad o oprávnení realizovať predmet zákazky - stavebné práce, ktoré je možné nahradiť
zápisom v Zozname hospodárskych subjektov podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO.
V prípade evidencie uchádzača v Zozname hospodárskych subjektov, uchádzač predloží
informáciu o jeho zápise do tohto zoznamu.
2. Podľa § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO:
Zoznam uskutočnených stavebných prác za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia
prieskumu trhu doplnený potvrdením o plnení v zmysle § 34 ods. 1 písm. b) bod 1. resp. 2
zákona o VO, ktorým uchádzač preukáže uskutočnenie minimálne jednej zákazky rovnakého
alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v minimálnom objeme 140.000,- bez
DPH/zákazka, alebo ekvivalent tejto hodnoty v inej mene. Stavebné práce rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky sú práce týkajúce sa stavebných prác na
pozemných stavbách.
Dokladom bude odberateľom potvrdená referencia, z ktorej bude zrejmý popis vykonaných
prác. Ak ju uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o jej uskutočnení, doplnené
dokladmi, preukazujúcimi jej uskutočnenie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého bola
uskutočnená (zmluvy, odovzdávacie protokoly, a pod.). Technickú a odbornú spôsobilosť v
zmysle § 34 ods. 1 písm. b) zákona o VO môže uchádzač preukázať referenciou zverejnenou
v evidencii referencií v zmysle § 12 zákona o VO a to v podobe odkazu na zoznam referencii,
resp. v podobe skenu.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o
VO: Zoznam úspešne realizovaných zmlúv má garantovať odborné a kvalitné plnenie
zákazky, ako aj preukázanie skúsenosti uchádzača s plnením zmlúv rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky a to s prihliadnutím na predpokladaný
finančný objem požadovaného predmetu zákazky.
3. Podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO:
Minimálna požadovaná úroveň: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o
odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.
Verejný obstarávateľ požaduje, aby odborne kvalifikované osoby resp. riadiaci pracovníci,
ktorí sa budú osobne podieľať na plnení stavebných prác, spĺňali odborné požiadavky pre
výkon činnosti stavbyvedúci s odborným zameraním pre oblasť pozemných stavieb.
Splnenie požadovaných predpokladov uchádzač preukáže predložením:
I) profesijného životopisu stavbyvedúceho, ktorý je podpísaný dotknutou osobou, a z ktorého
je zrejmý priebeh zamestnaní, vzdelanie a pracovnoprávny vzťah k uchádzačovi napr. či je
zamestnancom uchádzača.
II) dokladu o odbornej spôsobilosti (potvrdenie o rozsahu odbornej spôsobilosti)
stavbyvedúceho na vybrané činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov alebo ekvivalentným
dokladom preukazujúcim predmetné skutočnosti, vydávaný v inom štáte.
Odôvodnenie primeranosti požadovaných podmienok účasti v zmysle § 38 ods. 5 zákona o
VO: Verejný obstarávateľ považuje za potrebné preukázať, či je uchádzač schopný plniť
predmet zmluvy odborne a v požadovanej kvalite.

UPOZORNENIE:
Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť
technické a odborné kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ide o požiadavku v
zmysle § 34 ods. 1 písm. g), uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto bude
reálne vykonávať stavebné práce alebo služby, na ktoré sa kapacity vyžadujú. Ak ponuku
predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti technická alebo
odborná spôsobilosť, spoločne.
12. Lehota a miesto doručenia cenovej ponuky:
Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 17.10. 2018 do 9,00 hod.
Lehota otváranie ponúk: 17.10. 2018 do 9,15 hod.
Cenové ponuky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu verejného
obstarávateľa, uvedenej v bode 1 tejto výzvy. Uzatvorená obálka bude označená heslom:
názvom súťaže, upozornením, že sa jedná o predloženie ponuky + slovom
„NEOTVÁRAŤ“, ďalej bude obsahovať identifikačné údaje uchádzača a verejného
obstarávateľa.
13. Vyhodnotenie ponúk na základe návrhu na plnenie kritéria:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky
14. Ďalšie informácie:
Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia
poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý splní podmienky účasti a ktorého ponuka sa
umiestni na prvom mieste.
Iné obmedzenia: Harmonogram postupu prác bude nutné konzultovať a odsúhlasiť so
zodpovedným pracovníkom správcu zariadenia, prispôsobiť postup prác potrebám zariadenia.
Verejný obstarávateľ umožní výkon stavebných prác aj počas dní pracovného voľna resp.
sviatkov. Výsledkom prieskumu trhu bude zmluva o dielo.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke a návrh na
plnenie kritéria bude uvedený ako cena konečná.
Požiadavky na spracovanie ponuky: Uchádzač predloží ponuku teda svoj návrh na plnenie
kritéria na celý predmet obstarávania v rozsahu predloženia oceneného výkazu výmer, ktorý
je prílohou výzvy a to v plnom rozsahu a predloží ho aj ako samostatnú prílohu ponuky (vzor
formulára je prílohou výzvy).
Návrh na plnenie kritéria bude zahŕňať všetky náklady a odmeny Zhotoviteľa spojené s
technickým, organizačným, materiálovým a iným zabezpečením vykonania a dodania
predmetu zákazky, ďalej súčasťou ponuky sú i náklady súvisiace so zakrývaním interiéru pred
začatím prác.
Uchádzač je povinný preštudovať pozorne požiadavky verejného obstarávateľa uvedené vo
výzve na predloženie ponuky, výkaz výmer, PD a návrhu ZOD. Verejný obstarávateľ
nepripúšťa zmenu rozsahu a obsahu v predmete obstarávania, okrem pokynov vydaných
verejným obstarávateľom v procese priebehu prieskumu trhu (vysvetlenie požiadaviek,
doplnenie výzvy a pod.).

Verejný obstarávateľ nebude akceptovať žiadne navýšenie cien z dôvodu nedostatočného
preštudovania požiadaviek na predmet zákazky uvedených v PD, VV vo výzve alebo v
návrhu Zmluvy o Dielo (ďalej ZoD).
Obhliadka miesta realizácie prác:
Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky tak,
aby si uchádzači sami overili a získali informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a
spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na
ťarchu uchádzača. Obhliadka miesta poskytnutia plnenia sa uskutoční priamo na stavbe po
telefonickom dohovore so zodpovednými osobami. V prípade záujmu o obhliadku stavby
kontaktujte zodpovednú osobu: Mgr. Ivana Gáborová, tel.+421 7232745
Obsah ponuky:
Uchádzač ako súčasť svojej ponuky predloží:
1. vyplnený - výkaz výmer, - v exeli
2. podpísané čestné vyhlásenie, ktorého vzor je prílohou č. 1 výzvy
3. podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorého vzor je prílohou č. 3 tejto
výzvy
4. doklady pre preukázanie splnenia podmienok účasti podľa:
4.1 § 32 ods.1 písm. e) zákona
4.2 § 34 ods. 1 písm. b) zákona
4.3 § 34 ods. 1 písm. g) zákona
5. Formulár návrhu na plnenie kritéria – vzor Prílohy č. 2
Vysvetľovanie súťažných podkladov a ponúk resp. podmienok účasti:
Vysvetľovanie resp. komunikácia v priebehu prieskumu trhu bude prebiehať priamo
prostredníctvom kontaktného e-mailu: zilknizza@vuczilina.sk Termín do kedy môže
uchádzač najneskôr požiadať o vysvetlenie je do 12.10.2018 do 12,00 hod.
Ostatné ustanovenia:
Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov ZoD na predmet obstarávania
neuzatvorí, alebo nedodrží podmienky vyhláseného prieskumu trhu, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v procese
vyhodnotenia ponúk za úspešným uchádzačom ako ďalší v poradí.
Uchádzač je povinný predložiť vo svojej ponuke ocenený výkaz výmer na dve
desatinné miesta.
Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v
súlade s príslušnými právnymi predpismi a technickými normami (STN, EN) a s uzatvorenou
zmluvou. Zhotoviteľ bude pri vykonávaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou a
bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, pokynmi Objednávateľa, zápismi a
dohodami oprávnených osôb zmluvných strán.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpisu zmluvy, ak cenové
ponuky budú vyššie ako PHZ.

Ak sa verejný obstarávateľ pri vypracovaní opisu predmetu zákazky opieral
príkladovo o výkonnostné a funkčné požiadavky konkrétnych výrobcov, výrobných postupov,
značiek, môže uchádzač predložiť ekvivalent, ktorý však musí byť v súlade napr. so
slovenskou technickou normou, ktorou sa prevzala európska norma, alebo európskym
technickým osvedčením a táto norma/osvedčenie musí obsahovať výkonnostné a funkčné
požiadavky určené verejným obstarávateľom prostredníctvom príkladového výrobcu,
výrobného postupu, značky. Uchádzač musí relevantným postupom preukázať, že ním
predložená ponuka spĺňa zadané min. výkonnostné a funkčné požiadavky určené verejným
obstrávateľom.

Prílohy:
č.1 Vyhlásenie
č.2 Formulár - Návrh na plnenie kritéria
č.3 Súhlas so spracovaním osobných údajov
č.4 výkaz výmer
č.5 Návrh ZOD

