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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV A ADRESY

Mesto Pezinok
IČO:  00305022
Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Vlasta Cholujová
Telefón: +421 336901117
Email: vlasta.cholujova@msupezinok.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL)::  http://www.pezinok.sk

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje centrálna obstarávacia organizácia:  Nie

I.3)    KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL):  http://http://www.pezinok.sk/?yggid=900,https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek-
4dd.html
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky:  Nie
Chcete vyplniť aj adresu:  Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov:
"ZŠ Fándlyho, Pezinok - zateplenie fasády, strecha, prístrešky"
Referenčné číslo: 2587-I/2017

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základnej škole ktorá bola postavená pred 50-tymi rokmi, jedná
sa o zateplenie fasády, suterénu, výmenu strechy a realizáciu prístreškov.

II.1.5)    Celková predpokladaná hodnota
455 040,00 EUR bez DPH

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

 
45261900-3
 
45261910-6
 
45262650-2
 
09000000-3
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03000000-1
II.2.3)    Miesto dodania

Kód NUTS:
SK
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Základná škola Fándlyho 11, Pezinok, parc. č. 3477/2, súpisné č. 1323 v katastrálnom území Pezinok

II.2.4)    Opis obstarávania
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na základnej škole ktorá bola postavená pred 50-tymi rokmi, jedná
sa o zateplenie fasády, suterénu, výmenu strechy a realizáciu prístreškov. 
Na zateplenie obvodových stien je navrhnutý kontaktný zatepľovací systém fasádny polystyrén EPS-F hr.120 mm, 
ostenie min. 30 mm. Na soklovú časť bude použitý extrudovaný polystyrén XPS hr. 80 mm do výšky min 0,40 m nad 
upraveným terénom. Konečná povrchová úprava fasády silikónovou tenko vrstvenou omietkou hrúbky 1,5 mm 
škrabanou. Sokel je riešený dekoratívnou omietkou prírodných mramorových zŕn jemnozrnná štruktúra. Kotvenie je 
navrhnuté pomocou tanierových univerzálnych skrutkových rozperných kotiev s oceľovým tŕňom na mechanické 
kotvenie polystyrénu a minerálnych izolačných dosiek. Rohy a steny sú zosilené 2x sieťovinou. Pred zahájením realizácie
kontaktného zatepľovacieho systému treba vykonať výťažnú skúšku. 
Podlaha nad suterénom zo strany suterénu je navrhnutá minerálna vlna hr 50 mm. 
Na opravu strechy je navrhnuté na pôvodné skladby strechy, ďalšia vrstva polystyrén EPS hr.180 mm, s prestriedaním 
styčných škár na tesný doraz kotviť lepením. Vrchná vrstva bude hydroizolačná vrstva s textíliou zo spodnej strany. 
Objednávateľ /verejný obstarávateľ/ upresňuje, že sa bude realizovať varianta s EPS hr. 180 mm.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Cena

II.2.6)    Predpokladaná hodnota
455 040,00 EUR bez DPH

II.2.7)    Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch:  4
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené:  Nie

II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty:  Nie

II.2.12)Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg:  Nie

II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Nie

II.2.14)Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby viazanosť ponuky bola zabezpečená zábezpekou. 
Zábezpeka ponúk sa vyžaduje vo výške 13 000,00 EUR v zmysle § 46 zákona o VO. 
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zložiť zábezpeku formou: 
a) Poskytnutia bankovej záruky za uchádzača.  
b) Zloženia finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa.

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1)    PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných

registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:  Osobné postavenie - § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. 
Vyžaduje sa splnenie podmienok účasti osobného postavenia podľa § 32 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon). 
Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 2 zákona. 
Vyžaduje sa predloženie originálov alebo úradne osvedčených kópií všetkých dokladov uvedených podľa tohto bodu 
výzvy. 
V prípade nedodržania podmienky uvedenej v bode 1.1., bude uchádzač vylúčený z verejnej súťaže a ním predložená
ponuka nebude vyhodnocovaná podľa § 40 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z.z.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  A) § 34 ods. 1 písm. b) zákona
o VO 
Zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s
uvedením cien, miest a lehôt 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 tohto zákona, dokladom je referencia,  
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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. 
Odôvodnenie primeranosti - § 38 ods. 5 zákona: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť a praktické
skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných prác, ako je predmet zákazky. Zároveň tým zamedzí riziko
prameniace z nedostatočných skúseností s realizáciou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Predmetnú
požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. 
B) § 34 ods. 1 písm. c) zákona o VO 
Údajmi o technikoch alebo technických orgánoch najmä tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality bez ohľadu na to, v
akom zmluvnom vzťahu sú k uchádzačovi alebo záujemcovi; ak ide o zákazku na stavebné práce, tých, na ktorých sa
môže uchádzač alebo záujemca obrátiť so žiadosťou o vykonanie týchto prác. 
Odôvodnenie primeranosti (§ 38 ods. 5 zákona): 
Uchádzač dokladom preukáže, že má k dispozícii odborne spôsobilé osoby na realizáciu prác súvisiacich so zákazkou a
preukázaním požadovaných potvrdení je zabezpečený predpoklad úspešnej realizácie zákazky. Predmetnú požiadavku
verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. 
C) § 34 ods. 1 písm. h) zákona o VO 
Uvedením opatrení environmentálneho manažérstva, ktoré uchádzač alebo záujemca použije pri plnení zmluvy ktorej
predmetom sú stavebné práce. 
Odôvodnenie primeranosti - § 38 ods. 5 zákona: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov z dôvodu, aby uchádzač preukázal schopnosť a praktické
skúsenosti s realizáciou rovnakých alebo podobných prác, ako je predmet zákazky. Zároveň tým zamedzí riziko
prameniace z nedostatočných skúseností s realizáciou rovnakého alebo podobného predmetu zákazky. Predmetnú
požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky. 
D) § 34 ods. 1 písm. l) zákona o VO 
Uvedením podielu plnenia zo zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca v úmysle zabezpečiť
subdodávateľom. 
Odôvodnenie primeranosti - § 38 ods. 5 zákona: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu z dôvodu, splnenia podmienky účasti uchádzača, ktorého tvorí
skupina dodávateľov v zmysle § 41 zákona o VO. Predmetnú požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo
vzťahu k predmetu zákazky. 
E) § 34 ods. 1 písm. g) zákona o VO 
Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za
riadenie stavebných prác. 
Odôvodnenie primeranosti - § 38 ods. 5 zákona: 
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov, ktorými uchádzač preukáže, že má k dispozícii odborne spôsobilé
osoby na realizáciu prác súvisiacich so zákazkou a aby preukázal schopnosť zrealizovať požadované práce pod
odborným dohľadom vedúcich zamestnancov uchádzača s poukázaním na charakter požadovaných prác. Predmetnú
požiadavku verejný obstarávateľ považuje za primeranú vo vzťahu k predmetu zákazky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov:  A) Uchádzač predloží zoznam ním uskutočnených stavebných prác
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky s dátumom realizácie za predchádzajúcich päť rokov,
tak ako to ustanovuje zákon, s tým, že medzi doplnenými potvrdeniami musí byť 5 potvrdení potvrdených odberateľmi
(referencie) v objeme 200 000 450 000 z ktorých bude vyplývať: 
Označenie odberateľa, 
označenie kontaktnej osoby odberateľa, telefónne číslo, prípadne e-mailovú adresu odberateľa, za účelom možnosti
overenia poskytnutých údajov, 
označenie realizovaných stavebných prác 
že odberateľ bol s uskutočnenými prácami spokojný (dôkaz o plnení potvrdí odberateľ), 
miesta a lehoty uskutočnenia stavebných prác. 
Z uchádzačom predkladaných dokladov preukazujúcich spôsobilosť podľa § 34 zákona musí byť zrejmé splnenie vyššie
identifikovanej minimálnej úrovne požadovanej verejným obstarávateľom a rovnako musí byť zrejmé, že preukazovanie
sa týka osoby uchádzača.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov. 
B) Uchádzač predloží konkrétne potvrdenie, že aspoň 1 osoba za uchádzača absolvovala odborné školenie za A) pre
zateplenie fasády a za B) pre opravu strechy v zmysle PD. 
C) Uchádzač doloží, že je držiteľom platného certifikátu ISO 14001:2004 pre oblasť rovnakú alebo podobnú ako predmet
zákazky, pričom tieto certifikáty musia vychádzať zo slovenských technických noriem, alebo noriem členských štátov
Európskeho spoločenstva. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné certifikáty vydané orgánmi z členských štátov.
Verejný obstarávateľ prijme aj iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné opatreniam podľa požiadaviek
na vystavenie príslušného certifikátu. 
D) Uchádzač dokladom uvedie podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných
subdodávateľov a predmety subdodávok. 
E) Uchádzač predloží nasledovné doklady: 
- Životopis minimálne jednej osoby zodpovednej za riadenie stavebných prác, 
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- Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti; stavbyvedúci, podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, s odbornou spôsobilosťou so
zameraním na pozemné stavby, rovnako budú akceptované osvedčenia vydávané v iných krajinách, akceptované
Slovenskou komorou stavebných inžinierov; doklad musí byť predložený ako overená fotokópia osvedčenia. 
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo overenia pravdivosti údajov.

III.1.5)Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a
profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb:  Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest:  Nie

III.2)    PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky:  Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

IV.2)    ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.2)    Lehota na predkladanie ponúk

Dátum a čas:  05.05.2017 14:00
IV.2.6)    Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané

Ponuka musí byť platná do
Ponuka musí platiť do: 31.12.2017

IV.2.7)    Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas:  09.05.2017 13:00
Miesto:  MsÚ v Pezinku, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok, I. posch., dv.č. 19

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)    INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE

Použije sa elektronické objednávanie:  Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia:  Nie
Použijú sa elektronické platby:  Áno

VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
10.04.2017
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