KOVOZBER, s.r.o.

Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31633404

V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„ZNIŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI ADMINISTRATÍVNO-VÝROBNEJ
BUDOVY SPOLOČNOSTI KOVOZBER, SPIŠSKÁ NOVÁ VES“
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia; Prioritná os: 4.
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch; Špecifický cieľ: 4.2.1 – Zníženie
energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch; Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

1.

Identifikácia „verejného obstarávateľa“:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:

KOVOZBER, s.r.o.
Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves
31633404
2020461982
SK2020461982
Ing. Ľubor Pavlík, konateľ
Ing. Anna Hodáková, konateľ

Kontaktná osoba v súvislosti s procesom verejného obstarávania:
Názov:
Ing. Janka Pokryvková
Sídlo:
Dunajská 42, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:
40847641
Telefón:
+421 905 713 570
E-mail:
vo.pokryvkova@gmail.com
Spoločnosť KOVOZBER, s.r.o. je osobou povinnou postupovať ako verejný obstarávateľ podľa § 8 ods.
1 písm. c) bod 1 (ďalej len „verejný obstarávateľ“) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“)
2.

Druh predmetu obstarávania: stavebné práce

3.

Predpokladaná hodnota zákazky: 170 243,23 EUR bez DPH

4.

Slovník spoločného obstarávania:
45000000-7 Stavebné práce
45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov

5.

Typ zmluvy: Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo) č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov.

6.

Miesto dodania predmetu zákazky: KOVOZBER, s.r.o., Radlinského 28, Spišská Nová Ves - parcela číslo
1314 v katastrálnom území Spišská Nová Ves
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7.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Názov projektu:

Zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy spoločnosti
KOVOZBER, Spišská Nová Ves
Kód projektu v ITMS2014+: 310041N728
Výzva - kód Výzvy:
OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Predmetom projektového riešenia je zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej
budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na parcele číslo 1314 v katastrálnom území
Spišská Nová Ves. Objekt je trojpodlažný, kde časť strojárenskej haly prechádza cez tri podlažia
administratívnej časti. Objekt je zastrešený plochými strechami s vonkajším spádom v dvoch
úrovniach. Objekt je čiastočne podpivničený. Pôdorys objektu je v tvare obdĺžnika.
Nachádza sa v priemyselnej časti mesta, je súčasťou uceleného areálu spoločnosti s viacerými
budovami a je k nemu prístup z cesty II.triedy č.536 a ďalej cez vnútroareálové obslužné komunikácie

a spevnené plochy.
Objekt – stavba je rozdelený na administratívnu časť a časť výrobno-prevádzkovú. Z
konštrukčného hľadiska sa jedná o murovanú stavbu v časti administratíva a betónovú skeletovú
stavbu s výplňou s plynosilikátov v časti výrobnej - hala. Obvodové steny sú zateplené z troch strán
administratívnej časti a taktiež z týchto strán sú vymenené výplne otvorov za hliníkové konštrukcie
s izolačným dvojsklom. Architektonické stvárnenie vychádza z požiadaviek kladených na funkčnosť
a účelnosť priemyselných objektov.
Viac informácii viď. výkaz výmer a projektová dokumentácia (prílohy výzvy).
Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý
z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov, informácií uvedených v opise predmetu zákazky alebo
uvedené kdekoľvek v tejto výzve alebo v ktorejkoľvek z príloh tejto výzvy alebo v inom dokumente, ktorý
tvorí súčasť výzvy na predkladanie cenových ponúk alebo inej komunikácie s uchádzačmi identifikuje
konkrétny typ výrobku alebo výrobok konkrétneho výrobcu, uchádzač môže predložiť cenovú ponuku tak, že
navrhne nahradenie takéhoto výrobku ekvivalentným výrobkom alebo ekvivalentom technického riešenia
pod podmienkou, že ekvivalentný výrobok alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené
technológie a zariadenia určené. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, uchádzač môže
predložiť aj ekvivalent inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite. Musí však preukázať, že ponúkaný tovar
spĺňa minimálne požadované parametre.
8.

Obhliadka predmetu zákazky a miesta: uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia
prác, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Uskutočnenie obhliadky je možné po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode 1.

9.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

10. Variantné riešenie: neumožňuje sa
11. Lehoty na realizáciu predmetu zákazky: do 6 mesiacov od prevzatia staveniska
12. Lehota na predloženie ponuky: do dňa 10.11.2020 do 12.00 hod.
13. Označenie obálky ponuky:
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
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adresa verejného obstarávateľa,
adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
označenie heslom verejnej súťaže „Súťaž - KOVOZBER“.

14. Miesto predloženia ponuky: sídlo obstarávateľa, resp. kontaktnej osoby (adresa v bode 1 výzvy)
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a) Ponuku je potrebné doručiť v písomnej/listinnej forme a to, výlučne poštou alebo iným
doručovateľom alebo osobne. Pri doručení poštou platí dátum doručenia na adresu verejného
obstarávateľa, nie dátum podania na pošte. Ponuka doručená po uvedenom dátume bude uchádzačovi
vrátená späť. Cenová ponuka a všetky doklady podľa časti Podmienky účasti a obsah ponuky tejto
výzvy musia byť predložené v nepriehľadnej, zalepenej obálke.
b) Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky podľa opisu predmetu zákazky.
c) Uchádzač predloží položkovitý rozpočet prác a dodávok tovaru, pre vypracovanie ktorého použije ako
podklad dokument - Prílohu č. 5 Výzvy – Zníženie energetickej náročnosti administratívnovýrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER Sp.N.Ves (zadanie).xls
Uchádzač v rámci svojej ponuky je povinný pri produktoch v súbore „Neocenený výkaz výmer“
okrem iného uviesť v príslušných riadkoch výkazu výmer aj:
1. Značku, výrobcu a typové označenie produktu požadovaného vo výkaze výmer v rámci
realizácie stavebných prác.
2. Údaj "Áno", ak produkt ponúknutý uchádzačom spĺňa požiadavku stanovenú vo výkaze
výmer v príslušnom riadku (požiadavka je uvedená slovne/opisom).
 Ak požadovaný parameter/parametre ním ponúkaný produkt nespĺňa, uchádzač
uvedie "Nie", čo však s najväčšou pravdepodobnosťou bude znamenať vylúčenie
ponuky uchádzača.
3. Konkrétny číselný údaj/hodnotu parametra produktu podľa požiadaviek zadávateľa vo
výkaze výmer. Uchádzač uvedie konkrétnu hodnotu daného parametra pre ním ponúkaný
produkt.
 Ak zadávateľ požaduje údaj min. (minimálne), znamená to, že produkt, ktorý ponúkne
uchádzač zadávateľovi, musí minimálne dosiahnuť tento parameter.
 Ak zadávateľ požaduje rozsah uvedený ako min. (od - do), znamená to, že produkt,
ktorý ponúkne uchádzač zadávateľovi, musí minimálne dosiahnuť požadovaný rozsah,
pričom ak je to zadávateľom pripustené, rozsah môže byť aj väčší, ale zároveň platí to
že ponúkaný rozsah musí spĺňať aj požadovaný minimálny rozsah (od - do) uvedený
vo výkaze výmer.
 Ak zadávateľ požaduje údaj max. (maximálne), znamená to, že produkt, ktorý
ponúkne uchádzač zadávateľovi, má pri požadovanom parametri maximálne, údaj
rovnaký alebo menší.
 Ak zadávateľ požaduje vo výkaze výmer konkrétnu hodnotu parametra, tak uchádzač
musí ponúknuť taký produkt, ktorý presne tento požadovaný údaj/hodnotu, spĺňa.
 V prípade, že produkt ponúknutý uchádzačom nebude spĺňať nejaký požadovaný
parameter resp. hodnotu parametra, bude to s najväčšou pravdepodobnosťou
znamenať vylúčenie ponuky uchádzača.
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d) Všetky ceny za predmet zákazky sú maximálne a musia byť stanovené v zmysle 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 NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
e) Navrhovaná celková cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné
k dodaniu predmetu zákazky na miesto dodania a primeraný zisk, vrátane dopravy na miesto dodania,
odvozu nepotrebného materiálu. Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov,
pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Pri tvorbe
ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu vzniknutých nákladov
a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.
f) Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení:
–
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
–
sadzba DPH a výška DPH,
–
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritérium: Celková najnižšia cena bez DPH
Spôsob hodnotenia: Ako úspešný uchádzač bude vyhodnotený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
celý predmet zákazky.
a) Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie požiadaviek na podmienky účasti, uvedené v časti Podmienky
účasti (bod 17) a obsah ponuky (bod 18).
b) Verejný obstarávateľ zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej
predpokladanej celkovej ceny za predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka
uchádzača s najnižšou ponúknutou cenou sa umiestni na 1. mieste poradia a bude úspešnou ponukou
na predmet zákazky.
c) Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne oznámi všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia uchádzačov.
Úspešnému uchádzačovi na predmet zákazky oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve ho k
súčinnosti vedúcej uzavretiu Zmluvy o dielo. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a dôvody
neprijatia ich ponuky.
d) Ak úspešný uchádzač nepredloží požadované doklady, nepreukáže nimi splnenie požiadaviek
verejného obstarávateľa alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť potrebnú k
uzavretiu Zmluvy o dielo na predmet zákazky tak, aby táto mohla byť uzavretá v lehote do 5
pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný obstarávateľ môže vyzvať
na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač, ktorý sa
umiestnil druhý v poradí nepredloží cit. doklady alebo neposkytne verejnému obstarávateľovi riadnu
súčinnosť potrebnú k uzavretiu Zmluvy o dielo na dodanie predmetu zákazky tak, aby táto mohla byť
prevzatá v lehote do 5 pracovných dní odo dňa, keď bol na jej prevzatie písomne vyzvaný, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie Zmluvy o dielo uchádzača, ktorí saumiestnil ako tretí v poradí.
17. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
a) Uchádzač musí splniť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov t.j. uchádzač je oprávnený
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky. Verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí vo výpise z OR alebo ŽR.
b) Uchádzač môže splnenie stanovenej podmienky účasti osobného postavenia preukázať aj zápisom do
zoznamu hospodárskych subjektov (§ 152 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní). Na uvedený
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c)

d)
e)

spôsob preukázania splnenia podmienky účasti uchádzač upozorní vo svojej ponuke.
Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla/miesta podnikania alebo obvyklého pobytu v
zmysle § 32 ods. 1 písm. f). Verejný obstarávateľ túto skutočnosť overí v registri osôb zo zákazom
účasti vo VO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa §40 ods. 6 písm. f) zákona (existencia
konfliktu záujmov).
Uchádzač musí splniť podmienku v zmysle § 34 ods. 1 písm. d) Opisom technického vybavenia,
študijných a výskumných zariadení a opatrení použitých uchádzačom na zabezpečenie kvality v
nadväznosti na § 35 Systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie
certifikátu: ISO 9001 v oblasti vykonávania stavebných prác (uchádzač doloží fotokópiou certifikátu),
ktorý je certifikovaný akreditovanou osobou.
Ak uchádzač alebo záujemca objektívne nemal možnosť získať príslušný certifikát v určených
lehotách, verejný obstarávateľ príjme aj iné dôkazy o rovnocenných opatreniach na zabezpečenie
kvality predložené záujemcom, ktorými preukáže, že ním navrhované opatrenia na zabezpečenie
systému manažérstva kvality sú v súlade s požadovanými slovenskými technickými normami na
systém manažérstva kvality. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenný certifikát systému
manažérstva kvality vydaný príslušným orgánom členského štátu.

18. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Formulár Cenová ponuka s identifikačnými údajmi uchádzača a zoznam dokladov - 2x originál (vzor
prílohy č.1)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria - cena (vzor prílohy č.2)
c) Čestné vyhlásenie uchádzača (vzor prílohy č.3)
d) Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov (vzor prílohy č.4)
e) Rozpočet – vyplnené zadanie – výkaz výmer (príloha č.5)
f) Návrh zmluvy o dielo - 2x originál (príloha č.7)
g) Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok - 2x originál (príloha č.8)
h) CD pamäťové médium, ktoré obsahuje dokumenty - ponuku uchádzača vrátane príloh (podpísané
a opečiatkované) vo formáte pdf. (sken) a Výkaz výmer – rozpočet vo formáte .xls
i) Fotokópia (bez nutnosti overenia) dokladu o oprávnení dodávať tovar (u právnických osôb výpis z
obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra). V prípade, že požadovaný
doklad je uvedený na verejne dostupných portáloch, uchádzač nie je povinný tento doklad predkladať,
verejný obstarávateľ bude akceptovať v ponuke iba uvedenie linku na overenie si požadovaného
dokladu.
j) Fotokópia certifikátu ISO 9001
19. Jazyk ponuky: Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského
jazyka. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.
20. Informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.11.2020 o 12:30. Otváranie ponúk je neverejné. Po otváraní bude
nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná zápisnica a následne bude odoslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
 Verejný obstarávateľ bezodkladne po vyhodnotení ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma, ostatným uchádzačom
oznámi, že boli neúspešní s uvedením dôvodu neprijatia ich ponuky.
 Ak úspešný uchádzač odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
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vyzvať na uzavretie zmluvy o dielo uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak uchádzač,
ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu o dielo, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že
predložené ponuky budú nevýhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými
možnosťami verejného obstarávateľa, alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách budú vyššie
ako predpokladaná hodnota zákazky. Následne bude postup zadávania zákazky zrušený.

21. Platnosť (lehota viazanosti) ponúk: do 31.01.2021
22. Financovanie predmetu zákazky a podmienky financovania:
a) Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov dotácie MŽP SR prostredníctvom
sprostredkovateľského orgánu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry a z vlastných zdrojov.
b) Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO.
c) Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
d) Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
23. Ostatné informácie:
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky účasti,
ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak všetky ponuky prekročia
finančné možnosti verejného obstarávateľa.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú zmluvnú
sumu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.
d) Úspešný uchádzač/dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu / overovania súvisiaceho
s dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
e) Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia a po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v
tom, že dôjde k schváleniu žiadosti o poskytnutie dotácie zo strany poskytovateľa NFP.
f) Uchádzači predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných údajov
uvedených v Zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
g) V zmysle zákona 315/2016 Z.z. o Registri partnerov verejného sektora (RPVS) verejný obstarávateľ
nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorých subdodávatelia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, ktorí majú povinnosť
zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaný v registri partnerov verejného
sektora. Registrácia je povinná pre všetkých prijímateľov, ktorým majú byť poskytnuté finančné
prostriedky nad 100 000, 00 EUR. Prijímateľ (úspešný uchádzač) je povinný predložiť doklad
o registrácii v RPVS pred podpisom zmluvy.
Spišská Nová Ves, dňa 29.10.2020
..................................................................
Ing. Ľubor Pavlík, konateľ
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KOVOZBER, s.r.o.

Radlinského 28, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31633404

Prílohy:
1. Formulár Cenová ponuka s identifikačnými údajmi uchádzača a zoznam dokladov
2. Návrh uchádzača na plnenie kritéria
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Čestné vyhlásenie o konflikte záujmov
5. Rozpočet – zadanie – Výkaz výmer
6. Projektová dokumentácia
7. Návrh zmluvy o dielo
8. Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok

Strana 7 z 7

