MESTO ŠAŠTÍN-STRÁŽE
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
A.
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) - OBEC
Názov obce: Mesto Šaštín – Štráže
Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR
Adresa sídla obce: 908 41 Šaštín-Stráže, Alej 549
IČO: 00310069
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: https://www.mestosastinstraze.sk/
Štatutárny zástupca: Mgr. Jaroslav Suchánek
Kontaktná osoba vo veciach technických: Vladimír Fiala
Telefonický kontakt: + 421 917239071
Email: fiala@mestosastinstraze.sk
Kontaktná osoba vo veciach obhliadky: Mgr. Martina Antálková
Tel. kontakt: + 421 34 6987427
Email: martina.antalkova@mestosastinstraze.sk
Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie.
B.
Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 50 354 540 alebo
Mesto Šaštín-Stráže, Alej 549, 908 41 Šaštín-Stráže
E-mail : sekretariat@mestosastinstraze.sk
II. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Predmet zákazky: Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia bytových domov "Ul. M. Nešpora 1575,
Ul. M.R.Štefánika 1699, ul. Školská 1694-1698, ul. Slnečná 1616"
Druh zákazky: Služby
CPV : : VO 71632000-7 Technické skúšky
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti
Stručný opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených
technických zariadení v netechnologických objektoch elektrozariadenia, bleskozvody v zmysle vyhlášky č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s
technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické
zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.
Lehota trvania zákazky: maximálne do 30.4.2020 odo dňa zaslania záväznej objednávky.
Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: katastrálne územie Šaštín-Stráže, Ul. M. Nešpora 1575, Ul
M.R.Štefánika 1699, ul. Školská 1694-1698, ul. Slnečná 1616"
Zdroj financovania: Rozpočet mesta Šaštín-Stráže
Spôsob záväzku: Záväzné objednávky
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Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe
riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 14 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky
na predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil celkovú cenu predmetu zákazky na 10 892 bez
DPH.
Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ doporučuje vykonanie technickej obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky, aby si záujemcovia overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta
dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred
emailom alebo telefonicky ihneď po prevzatí výzvy na kontaktnej adrese obce uvedenej v bode I.B.
III. PREDPOKLADANÝ POSTUP
V súvislosti s obstarávaním postupuje verejný obstarávateľ nasledovne:
1. Cenový prieskum na dodávku požadovaných tovarov a prác, ktoré sú predmetom zákazky zabezpečí verejný
obstarávateľ zverejnením výzvy na domovskej stránke mesta a zároveň zaslaním výzvy na predloženie ponúk dňa
13.3.2020, a to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaného predmetu zákazky elektronickou
formou/emailom alebo osobne, aby zabezpečil objektívne posúdenie a primerané vynaloženie nákladov na
obstaranie zákazky.
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí
návrhy uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaného predmetu zákazky, vyjadrenú v mene EUR s DPH,
ktorej výsledkom bude záväzná objednávka. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov a označí úspešného
uchádzača a neúspešných uchádzačov, následne spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného obstarávania
- záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.
3. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vystaví záväznú
objednávku úspešnému uchádzačovi.
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku
Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 16.03.2020
Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom alebo
osobne
z kontaktného miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 16.3.2020.
Spôsob predloženia cenovej ponuky:
a) elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v predpísanom
formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com
alebo
b) alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Osobné
prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle.
Označenie obálky - Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke.
Obálka návrhu musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresa verejného obstarávateľa
 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
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označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“
označenie heslom: „Revízia el.zariadení“

V. OBSAH PONUKY
Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
Obsahom ponuky musia byť doklady podľa bodu A. a dokumenty podľa bodu B. nasledovne:
A. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 a § 34 ZÁKONA
§ 32 - Osobné postavenie
1 Podľa § 32 ods. 2 písm. e) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. e) - doloženým dokladom o poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
2. Podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1
písm. f) doloženým čestným vyhlásením.
Upozornenie:
Podľa § 32 ods. 3 zákona
Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), ak je verejný obstarávateľ
je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu: vzhľadom k
uvedenému uchádzač uvedie v ponuke – v návrhu na plnenie kritéria informáciu o pridelenom IČO alebo
uvedie reg. číslo o zápise v ZHS (zoznam hospodárskych subjektov vedeným na ÚVO), to znamená, že
uchádzač/záujemca môže preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia zápisom do zoznamu
hospodárskych subjektov v súlade s § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
§ 34 – Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť
Uchádzač vo svojej ponuke predloží hore uvedené doklady v listinnej podobe ako neoverenú fotokópiu s
neovereným prekladom do slovenského alebo českého jazyka.
B. DOKUMENTY PONUKY: uchádzači alebo záujemcovia predložia vyplnené formuláre nasledovne:
1. Vyplnenú prílohu č. 1 – predložený návrh na plnenie kritéria, podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom
uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
2. Vyplnenú prílohu č. 2 – predložené čestné vyhlásenie o neexistencii zákazu účasti vo verejnom
obstarávaní, podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača.
3. Vyplnenú prílohu č. 3 – predložené čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov, podpísané
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou u uchádzača.
4. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa § 34.
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a) v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky, uchádzač predloží prílohu č. 1, 2, 3, 4 ako naskenovaný
dokument vo formáte pdf. v súlade s bodom IV. tejto výzvy,
b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne, uchádzač predloží
vyplnenú prílohu č. 1, 2, 3, 4 v listinnej podobe ako originál v súlade s bodom IV. tejto výzvy.
VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková cena, ktorá
je v štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových
ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí zahrňovať všetky
náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách
č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia
cena vyjadrená v Eur s DPH pri splnení podmienok a požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom
pre stanovenie výsledku verejného obstarávania.
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte – min. od 3 záujemcov.
2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia
kritéria, alebo v prípade že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa
4. Nebola predložená žiadna ponuka.
5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená.

Dátum spracovania: 12.3.2020
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 Čestné vyhlásenie – zákaz účasti vo VO
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie k vylúčeniu konfliktu záujmov
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritéria

Predmet zákazky

Cena v Eur
bez DPH

DPH 20%
v Eur

Cena v Eur
s DPH

„Odborná prehliadka a odborná
skúška el. zariadenia bytových
domov "Ul. M. Nešpora 1575, Ul
M.R.Štefánika 1699, ul. Školská
1694-1698, ul. Slnečná 1616"“
Celková cena za predmet zákazky spolu:

Identifikačné údaje uchádzača/názov:
Tu vložiť link ORSR/ZRSR:
Sídlo:
IČO:
Nie som/Som platcom DPH.
Kontaktná osoba: ..............................................................
Email: ................................................................................
Telefonický kontakt: .........................................................

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: .................................................................

Dátum:
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Príloha č. 2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia
cenovej ponuky v tomto verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Odborná prehliadka a odborná skúška el.
zariadenia bytových domov "Ul. M. Nešpora 1575, Ul. M.R.Štefánika 1699, ul. Školská 1694-1698, ul. Slnečná
1616“.

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

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača
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Príloha č. 3

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
podľa § 23 zákona

uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto
čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom
obstarávaní na predmet zákazky: „Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadenia bytových domov "Ul. M.
Nešpora 1575, Ul. M.R.Štefánika 1699, ul. Školská 1694-1698, ul. Slnečná 1616 “, ktoré sa týka konfliktu
záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní.

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

......................................................
podpis
štatutárneho zástupcu uchádzača

