Výzva na predloženie ponuky k predmetu zákazky
„Rekonštrukcia strechy bašty kaplnky Kongresového centra SAV Smolenice“
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „ZoVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Centrum spoločných činností SAV, Dúbravská cesta 9, 845 35 Bratislava 45
Organizačná zložka: Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04 Smolenice
IČO: 00398 144 DIČ: 2020894843
Internetová adresa (URL): http://www.kcsmolenice.sav.sk/
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2. Opis predmetu zákazky
Smolenický zámok je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky
rozhodnutím SKK ONV TRNAVA zo dňa 17.09.1963 - https://www.pamiatky.sk/po/po/Details?id=3477.
Predmetom zákazky je:
- kompletná demontáž krovu a dreveného šindľa, bleskozvodu nadstrešnej časti,
- zhotovenie dokumentácie a výroba krovu podľa dodávateľom predloženej dokumentácie,
- montáž krovu podľa dokumentácie,
- zhotovenie a montáž strešnej krytiny,
- montáž bleskozvodu.
- iné služby súvisiace s výkonom požadovaných prác.
3. Postup a druh zákazky: zákazka podľa § 117 ZoVO – stavebné práce
4. Predpokladaná hodnota zákazky: zákazka s nízkou hodnotou – vyplýva z realizovaných prípravných
trhových konzultácií
5. Miesto dodania predmetu zákazky: Kongresové centrum SAV Smolenice, Zámocká 18, 919 04
Smolenice
6. Čas trvania zákazky:
Projektová dokumentácia: 4 týždne od účinnosti zmluvy o dielo
Realizácia: 12 týždňov od prevzatia staveniska (predpokladaný termín prevzatia staveniska 2. september
2019)
7. Podmienky účasti a dôvody na vylúčenia z verejného obstarávania
a)
doklad o oprávnení podnikať – dokument o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k
predmetu zákazky t. j. výpis z obchodného registra alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov
alebo iné oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov,
b)
zoznam referencií minimálne 2 zákazky obdobného charakteru a rozsahu za posledných 5 rokov od
vyhlásenia predmetnej zákazky na stránke verejného obstarávateľa,

Zoznam musí obsahovať cenu, miesto a lehtu uskutočnenia stavebných prác; 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 zákona o verejnom obstarávaní, dokladom je
referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní,
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.
Za zákazku obdobného charakteru sa považuje rekonštrukcia šindľovej strechy na národnej kultúrnej
pamiatke v SR alebo inej pamiatke v členskom štáte EÚ.
c) Uchádzačovi nesmie byť uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Uvedené sa deklaruje
predloženým čestným vyhlásením zo strany uchádzača a overuje sa prostredníctvom Registra osôb so
zákazom - https://www.uvo.gov.sk/register-osob-so-zakazom-490.html
d) Nesmie dôjsť ku konfliktu záujmov podľa § 23 a tento nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami.
e) Uchádzač musí byť zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.
9. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena s DPH (celkom) na celý predmet zákazky.
Vyjadrená v krycom liste.
10. Stanovenie zmluvných podmienok: verejný obstarávateľ uzatvorí s víťazným uchádzačom zmluvu o
dielo, ktorej záväzný návrh je prílohou tejto výzvy.
11. Lehota na predkladanie ponúk: do 10. mája 2019 do 10.00 hod.
12. Obsah ponuky:
- vyplnený a podpísaný krycí list ponuky
- doklady podľa bodu 7 písm. a), b) a c)
- vyplnená a podpísaná zmluva o dielo
13. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predloženia ponúk
Ponuka musí byť doručená osobne, poštou, alebo kuriérom na adresu Kongresové centrum SAV Smolenice,
Zámocká 18, 919 04 Smolenice v lehote do 10. mája 2019 do 10.00 hod.
Ponuka musí byť doručená v uzavretom nepriehľadnom obale a označená obchodným menom uchádzača,
slovami „SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ a názvom zákazky.
Verejný obstarávateľ vykoná otváranie ponúk na vyššie uvedenej adrese dňa 10. mája 2019 o 10.15 hod.. Na
otváraní ponúk sa môžu zúčastniť osoby zastupujúce uchádzačov.
14. Náklady na ponuku: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
15. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk
bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému

uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným oznámi, že neuspeli. Proti rozhodnutiu verejného
obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 ZoVO nie je možné v zmysle ustanovenia § 170
ods. 7 písm. b) ZoVO podať námietky.
16. Podmienky zrušenia zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie zákazky, pokiaľ:
- nebola predložená žiadna ponuka alebo ani jeden uchádzač nesplnil podmienky obstarávateľa,
- predložené cenové ponuky sú vyššie ako finančné prostriedky vyčlenené verejným obstarávateľom na tento
účel,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka vyhlásená.
17. Doplňujúce informácie:
- V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických osôb
uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač je
dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Osobné údaje budú
spracúvané v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia ponuky, jej vyhodnotenia a zverejnenia v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Práva dotknutej osoby, ktorej osobné údaje sa spracúvajú, sú
upravené v § 59 - § 66 zákona o ochrane osobných údajov a v Nariadení čl. 12 – čl. 18.
- Verejný obstarávateľ predpokladá, že uchádzač pri spracovaní osobných údajov zabezpečil písomné súhlasy
dotknutých osôb na spracovanie osobných údajov zo strany verejného obstarávateľa. Tieto osobné údaje sa
spracovávajú na účely verejného obstarávania v súlade zo zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ žiada, aby bolo v ponuke uchádzača písomne uvedené, či tieto osobné údaje je verejný
obstarávateľ oprávnený zverejniť alebo uvedie, či ide o dôverné informácie, ktoré nemožno zverejniť. pokiaľ
bude cenová ponuka v rozpore s usmerneniami v tejto výzve, s uchádzačom nebude uzatvorená zmluva o
dielo a bude oslovený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako ďalší v poradí.

v Smoleniciach dňa 12. apríla 2019

Ing. Karol Volner, v. r.
vedúci organizačnej zložky KC SAV

