Verejný obstarávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach,
Ipeľská č.1, 040 11 Košice
Č.j.: 2013/04365

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
Názov predmetu zákazky:
„Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach
na Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice“.

Podlimitná zákazka

Vypracoval: Ing. Milena Pancáková
OSO U0737-680-2011

Schválil: MUDr. Jana Kollárová
regionálny hygienik

V Košiciach, dňa 19.08.2013
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A.1

Pokyny pre uchádzačov

Časť I.
Všeobecné informácie
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO :
IČO DPH:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom
v Košiciach
Ipeľská č.1, 040 11 Košice
MUDr. Janou Kollárovou, regionálnym hygienikom
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava15
7000134588/8180
00606723
SK2020928052

Stránkové hodiny v pracovných dňoch :
Pondelok 8:00 – 12:00 hod.
Utorok
8:00 – 12:00 hod.
Streda
8:00 – 12:00 hod.
Štvrtok
8:00 – 12:00 hod.
Piatok
8:00 – 13:30 hod.

13:00 – 14:30 hod.
13:00 – 14:30 hod.
13:00 – 14:30 hod.
13:00 – 14:30 hod.

Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona č.25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:
Ing. Pancáková Milena
Tel.: 055/7860-127
Fax: 055/7860-151
e-mail: pancakova@ruvzke.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa: www.ruvzke.sk

2.

Predmet zákazky

2.1 Predmet zákazky: „Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na Ipeľskej
ulici č. 1, 040 11, Košice“.
Predmetom zákazky je výmena okien na prízemí, 1. poschodí, 4. poschodí v budove
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach na Ipeľskej ul. č. 1, 040 11
Košice. Konkrétne sa jedná o demontáž súčasných drevených okien, parapetov a dodávku a
montáž nových plastových okien vrátane vnútorných žalúzií. Súčasťou realizácie zákazky sú
príslušné práce spojené s vykonaním zákazky – montáž nových plastových okien a žalúzií,
murárske práce, začisťovanie, presun hmôt a ostatné nutné stavebné práce, odvoz a ekologická
likvidácia starých okien a vzniknutých odpadov.
2.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45215120-4
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Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: -2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.2 Opis predmetu zákazky súťažných
podkladov.

3. Komplexnosť zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky špecifikovaný v zmysle bodu 2 týchto
súťažných podkladov.

4. Typ zmluvy a zdroje financovania
4.1 Výsledkom predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

podľa § 536 a nasl.

4.2 Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok pre poskytnutie stavebných prác tvorí
časť B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky, časť B.2 Opis predmetu
zákazky a časť C. Spôsob určenia ceny týchto súťažných podkladov.
4.3 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu a mimorozpočtových prostriedkov
verejného obstarávateľa v roku 2013, v prípade neukončenia prác v roku 2013 z rozpočtu
a mimorozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa v roku 2014. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na plnenie predmetu zákazky. Predmet
zákazky bude uhrádzaný v 3. etapách, po vykonaných stavebných prácach, na základe
predložených faktúr formou bezhotovostného platobného styku. Úhrada faktúry za dodané
stavebné práce bude vykonaná v lehote do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry verejnému
obstarávateľovi.

5. Miesto a termín plnenia
5.1

Miesto dodania stavebných prác: sídlo verejného obstarávateľa uvedené v bode 1.

5.2

Trvanie zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: zmluva bude uzavretá
na dobu určitú: 2 mesiace odo dňa účinnosti zmluvy.

6. Variantné riešenie
6.1 Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
6.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

7. Platnosť ponuky
7.1 Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovenej do 15.11.2013
7.2 V prípade podania námietok proti postupu verejného obstarávateľa sa uchádzačom oznámi
predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
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Časť II.
Komunikácia a vysvetľovanie
8.

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi

8.1 Poskytovanie vysvetlení a iná komunikácia (ďalej len „informácie“) medzi
verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany verejného obstarávateľa bude
uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky.
8.2 Pri poskytnutí informácií napríklad elektronickou poštou, faxom a pod. (ďalej len
„elektronické prostriedky“), ktorými nemožno trvalo zachytiť ich obsah, tieto informácie sa
doručia aj v písomnej forme, najneskôr do 3 dní odo dňa odoslania informácie
elektronickými prostriedkami, pri dodržaní zákonom stanovených lehôt.
8.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie bez trvalého zachytenia obsahu a
informácie doručenej v písomnej forme je rozhodujúca písomná forma (doručená poštou
alebo osobne).

9.

Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov

9.1

V prípade potreby objasniť údaje uvedené v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek
z uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie, podľa bodu 8, priamo u zodpovednej osoby na
adrese:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č.1, 04011
Košice,
Ing. Milena Pancáková, tel.: 055/7860127, fax: 055/7860151 e-mail:
pancakova@ruvzke.sk

9.2

Za včas doručenú požiadavku uchádzača o vysvetlenie súťažných podkladov podľa
bodu 9.1 sa považuje požiadavka doručená verejnému obstarávateľovi v písomnej forme
najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

9.3

Verejný obstarávateľ poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve na predkladanie
ponúk a v súťažných podkladoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia
žiadosti o vysvetlenie.

9.4

Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie súťažných podkladov, predloženú zo strany
ktoréhokoľvek uchádzača, sa preukázateľne oznámi bezodkladne všetkým záujemcom,
ktorí si prevzali súťažné podklady.

10. Obhliadka miesta poskytovania služby
10.1 Pre dodanie požadovaného predmetu zákazky je potrebné vykonanie obhliadky miesta
plnenia v stránkových hodinách uvedených v bode 1. Identifikácia verejného
obstarávateľa, po predchádzajúcom telefonickom dohovore s Ing. Milenou Pancákovou
č.t. 055/7860127.
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Časť III.
Príprava ponuky
11. Jazyk ponuky
11.1 Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené
v slovenskom jazyku.
11.2

Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí
predložiť doklady vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne doložené
úradným prekladom do slovenského jazyka (štátneho jazyka). V prípade zistenia rozdielov
v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

12. Obsah ponuky
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky v písomnej forme v originálnom
vyhotovení a jednu elektronickú kópiu na CD/DVD v PDF formáte na účely zverejnenia
ponuky podľa § 9 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní v centrálnom registri dokumentov
z verejného obstarávania.
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady a dokumenty :
12.1

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať osobitne oddelenú a uzavretú časť
týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, označenú slovom
„Kritériá“ a osobitne oddelenú a uzavretú ostanú časť ponuky, označenú slovom
„Ostatné“.

12.1.1 Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky označená ako „Kritériá“ bude obsahovať:
12.1.1.1 titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na
predmet zákazky podľa týchto súťažných podkladov,
12.1.1.2 návrh na plnenie kritérií (príloha č. 2 týchto súťažných podkladov)
12.1.1.3 rozpočet (príloha č. 3 týchto súťažných podkladov)

12.1.2 Osobitne oddelená a uzavretá časť ponuky označená ako „Ostatné“ bude obsahovať:
12.1.2.1 obsah ponuky – položkový zoznam dokladov ponuky s odkazom na číslované strany
ponuky,
12.1.2.2 potvrdenia, doklady, dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti, podľa časti V. bod 20. Splnenie podmienok účasti
uchádzača týchto súťažných podkladov,
12.1.2.3 návrh zmluvy, v ktorom zohľadní časti D. Obchodné podmienky poskytnutia služby,
B. Opis predmetu zákazky a C. Spôsob určenia ceny. Návrh zmluvy musí byť podpísaný
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača,
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13. Mena a ceny uvádzané v ponuke
13.1 Cena - zmluvná odmena musí byť stanovená podľa § 3 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách.
13.2 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
13.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
zmluvnú cenu uvedie v zložení:
Zmluvná cena v eurách bez DPH
Sadzba DPH v % a výška DPH v eurách,
Zmluvná cena v eurách vrátane DPH
13.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie cenu - zmluvnú odmenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.
13.5 Záujemca je povinný do celkovej sumy zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním
predmetu obstarávania.

14. Vyhotovenie ponuky
14.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou
počítača, perom s nezmazateľným atramentom, technickými prostriedkami (elektronicky)
a pod., ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
14.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované vo výzve
a v týchto súťažných podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich
úradne overené kópie týchto potvrdení, dokladov alebo dokumentov, pokiaľ nie je určené
inak.
14.3. Ponuka uchádzača musí byť zviazaná v celku bez možnosti svojvoľnej výmeny
jednotlivých častí, teda musí tvoriť jeden celok, za ktorý sa považuje knižničná väzba,
hrebeňová väzba doplnená špagátom, ktorá je zabezpečená prelepením páskou a opatrená
pečiatkou uchádzača, alebo prípadne iným podobným druhom väzby. Prvá strana ponuky
musí obsahovať obchodné meno, sídlo alebo adresu uchádzača. Každá strana ponuky musí
byť očíslovaná. Ponuka musí obsahovať zoznam dokladov a dokumentov predkladaných
uchádzačom.

15. Zábezpeka
15.1 Zábezpeka ponúk sa nevyžaduje.
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16. Náklady na ponuku
16.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
16.2 Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie z vyhláseného verejného
obstarávania.
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Časť IV.
Predkladanie ponuky
17. Označenie obalu ponuky
17.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená a označená požadovanými údajmi podľa bodu 16.2
17.2 Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 17.1
• adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
• označenie „ Ponuka výmena okien - neotvárať“

18. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
18.1. Ponuky je potrebné doručiť v listinnej podobe na adresu verejného obstarávateľa:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, Ipeľská č.1, 040 11
Košice
- poštou, kuriérom alebo osobne
Pre osobné doručenie ponuky sú stanovené stránkové hodiny v podateľni verejného
obstarávateľa v pracovných dňoch:
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok

8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 12:00 hod.
8:00 – 13:30 hod.

13:00 – 14:30 hod.
13:00 – 14:30 hod.
13:00 – 14:30 hod.
13:00 – 14:30 hod.

18.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 10. 09.2013 o 10,00 hod.
18.3 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk uvedenej v bode 17.2 sa vráti
uchádzačovi neotvorená.

19. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
19.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2.
19.2 Doplnenie alebo zmenu ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe
písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu
verejného obstarávateľa podľa bodu 17.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 17.2 a na adresu
podľa bodu 17.1.
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Časť V.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
20. Otváranie ponúk
20.1 Otváranie časti ponúk označených ako „Ostatné“ sa uskutoční dňa: 10. 09.2013 o 13,00
hod.
20.2 Presný dátum a čas otvárania častí ponúk označených ako „Kritériá“ bude v súlade s ust. §
41 ods. 2) a 3) oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené.
20.3 Otváranie častí ponúk označených ako „Ostatné“ je neverejné, pri otváraní časti ponúk
označených ako „Kritériá“ verejný obstarávateľ umožní účasť všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúka ktorých ponuka nebola vylúčená.

21. Preskúmanie ponúk
21.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
21.1.1 obsahujú náležitosti určené v bode 12,
21.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného
obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.
21.2 Platnou ponukou je
ponuka, ktorá zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore s uvedenými požiadavkami a podmienkami uvedenými
verejným obstarávateľom. Ostatné ponuky uchádzačov budú vylúčené.
21.3 Uchádzač bude upovedomený o vylúčení jeho ponuky s uvedením dôvodu jeho vylúčenia.
21.4 Ponuka uchádzača bude vylúčená, ak nebude spĺňať požiadavky a charakteristiky uvedené
v časti B. Opis predmetu zákazky.

22. Mena na vyhodnotenie ponúk
22.1 Ceny uvedené v ponukách uchádzačov sa budú vyhodnocovať v eurách.

23. Vyhodnotenie ponúk
23.1 Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk spôsobom
určeným v časti E. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia týchto súťažných
podkladov.

24. Elektronická aukcia
24.1 neuplatňuje sa
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Časť VI.
Uzavretie zmluvy
25. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
25.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude doručené oznámenie
o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky s odôvodnením.

26. Uzavretie zmluvy
26.1 Návrh zmluvy predložený uchádzačom, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná,
bude prijatý najneskôr v lehote viazanosti ponúk. V prípade, ak budú uplatnené námietky
proti postupu verejného obstarávateľa, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu v predĺženej lehote viazanosti ponúk.
26.2 Ponuky uchádzačov, ani ich časti, sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov.

Časť VII.
27. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk je do 15. 11. 2013.
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A.1 Podmienky účasti uchádzačov
1. Osobné postavenie
2. Finančné a ekonomické postavenie
3. Technická a odborná spôsobilosť

A.1 Podmienky účasti uchádzačov
1. Osobné postavenie
Uchádzač musí preukázať splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a to predložením
dokladov podľa § 26 ods.2 písm. e) t. j. dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu, resp. ods. 4, resp. ods. 5. Uchádzač zapísaný v
zozname podnikateľov pre verejné obstarávanie môže nahradiť uvedené doklady
predložením platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128
ods. 1 zákona. Ak žiadosť o účasť predkladá skupina dodávateľov, doklady preukazujúce
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní osobné postavenie, predloží každý
člen skupiny osobitne.
Doklady žiadame predložiť ako originály, resp. overené kópie, nie staršie ako 3
mesiace ku dňu predkladania ponúk.
2. Finančné a ekonomické postavenie
podľa § 27 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa neuplatňuje.
3. Technickú a odbornú spôsobilosť
podľa § 28 ods. 1 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov uchádzač preukáže:
Minimálne 3 referenciami za predchádzajúce 2 roky (2011, 2012), ktorých predmetom sú
stavebné práce obdobné stavebným prácam, ktoré sú predmetom tejto zákazky, čiže
výmena okien. Referencie budú obsahovať okrem objemu stavebných prác, lehôt dodania
a odberateľov aj kontakt na odberateľa, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby a musia
byť potvrdené odberateľom.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok účasti – technická a odborná spôsobilosť – ako originál, resp. overené
kópie.
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A.3.

Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je:
Najnižšia cena za celý predmet obstarávania v EUR s DPH v zložení:
Zmluvná cena v eurách bez DPH
Sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
Zmluvná cena v eurách vrátane DPH
2. Cenový návrh uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený
v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
3. Podrobný rozpočet predmetu zákazky uchádzač uvedie do priloženého formulára „Rozpočet
predmetu zákazky“ uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov. Rozpočet predmetu
zákazky musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať
v mene uchádzača.
4. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk
4.1. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky ich bude vyhodnocovať individuálne,
zostavením vzostupného poradia podľa výšky ceny, pričom na prvom mieste sa umiestni
uchádzač s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
4.2 Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako víťazná.
4.3. V prípade, že sa viacerí uchádzači umiestnia na prvom mieste, verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu s viacerými uchádzačmi, ktorých návrhy na plnenie kritérií budú rovnako výhodné.
Zmluvy s viacerými úspešnými uchádzačmi verejný obstarávateľ uzavrie tak, že predmet plnenia
zmluvy rozdelí rovnakým pomerom podľa počtu úspešných uchádzačov. Konkrétne rozdelenie
predmetu plnenia zmluvy podľa uvedeného kľúča dohodne verejný obstarávateľ s úspešnými
uchádzačmi na rokovaní pred uzavretím zmluvy.
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B.1 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky
Zmluva o dielo č.

/2013

uzavretá podľa § 536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
Článok 1
Zmluvné strany
1. Objednávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo:
Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
Zastúpený:
MUDr. Jana Kollárová, regionálny hygienik
IČO:
00606723
DIČ:
2020928052
IČ DPH:
SK2020928052
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
č. účtu:
7000134588/8180
tel.:
055/7860101
fax:
055/7860151
e-mail:
ekonom@ruvzke.sk
( ďalej len objednávateľ )

2. Dodávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:
tel.:
fax:
e-mail:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v ........................... v odd.........................
Vo vložke č......................
(ďalej len dodávateľ )

Článok 2
Predmet plnenia
1.

Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela: výmena okien v kanceláriách, v podateľni
a na toaletách na prízemí, vo vymedzenom počte kancelárií na 1. poschodí a v kanceláriách
a na toaletách na 4. poschodí v budove objednávateľa na Ipeľskej č. 1 v Košiciach. Dielo
zahŕňa stavebné práce, ktorých súčasťou je demontáž súčasných drevených okien, parapetov
a žalúzií a dodávka a montáž nových plastových okien vrátane vnútorných žalúzií. Súčasťou
realizácie zákazky sú príslušné práce spojené s vykonaním zákazky – montáž nových
plastových okien a žalúzií, murárske práce, začisťovanie, presun hmôt a ostatné nutné
stavebné práce, odvoz a ekologická likvidácia starých okien a vzniknutých odpadov.
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2.

3.
4.

1.

2.
3.

4.
5.

Okná budú dodané v kvalite: plastové, minimálne 5-komorové, izolačné dvojsklo alebo
trojsklo plnené argónom, priepustnosť tepla K=1,0 w/m2k, hrúbka skla minimálne 4 mm,
dvojdorazové tesnenie, AKTIV PILOT kovanie, PADK-bezsieťové otváranie, oceľová 2 mm
hrubá výstuž po celom obvode rámu, farba biela.
Plastové okná budú dodané v celkovom počte 68 ks. Náčrt typov okien A až E, schém a ich
približné rozmery tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje, že za podmienok ustanovených touto zmluvou vykoná pre
objednávateľa práce v zmysle odsúhlasenej ponuky oceneného „Výkazu výmer prác“, ktorá
tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.
Článok 3
Čas plnenia
Zmluvné strany sa dohodli na termíne realizácie diela nasledovne:
a) demontáž starých okien, dodávka a montáž nových okien: 30.11.2012
b) dodávka doplnkov - žalúzie, do 7 dní po ukončení montáže okien.
Predpokladom začatia stavebných prác na diele je odovzdanie a prevzatie pracoviska.
Objednávateľ berie na vedomie, že dodržanie termínu plnenia bodu 1 písm. b) zo strany
dodávateľa je závislé od počasia. Pokiaľ bude počasie nevhodné na realizovanie diela podľa
tejto zmluvy, odkladá sa termín ukončenia tohto diela o daný počet dní. Pod pojmom
nevhodné počasie sa rozumie: teplota vzduchu pod -5C, významné pôsobenie dažďa a snehu,
silný vietor.
Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade dokončenia diela bez zjavných závad a v zmysle
uzavretej zmluvy, toto prevezme a podpíše protokol o odovzdaní a prevzatí diela .
V prípade, že zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ
toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

Článok 4
Cena
1. Cena za dielo uvedené v článku 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle § 3 zák.č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Cena je spracovaná ako individuálna kalkulácia zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č.
3 tejto zmluvy.
Cena v eurách bez DPH
.................................
Sadzba DPH:........% a výška DPH v eurách .................................
Cena v eurách vrátane DPH
.................................
2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa spojené so splnením všetkých
záväzkov podľa tejto zmluvy.
Článok 5
Platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytuje dodávateľovi preddavok ani zálohu.
Objednávateľ vykoná platbu na základe potvrdeného súpisu vykonaných prác v troch
etapách, v rozsahu ich skutočne zrealizovaného množstva. Platba sa bude realizovať
bezhotovostným platobným stykom na základe faktúry dodávateľa v súlade so zmluvou
o dielo.
2. Dodávateľ doručí objednávateľovi v súlade s platnými predpismi faktúru ako daňový doklad
do 1 dňa odo dňa potvrdenia súpisu vykonaných prác objednávateľom.
3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú sumu na účet dodávateľa do 30 dní odo dňa
vystavenia faktúry.
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Článok 6
Záručná doba a zodpovednosť za vady.
1. Dodávateľ poskytuje na dielo realizované podľa tejto zmluvy záruku 10 rokov na okná
(plast, sklo, kovanie), 2 roky na ostatné materiály a práce (montáž okien, žalúzie).
Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom.
2. Pre prípad vady diela dohodli zmluvné strany právo objednávateľa požadovať
a povinnosť dodávateľa vadu odstrániť bezplatnou opravou. Dodávateľ musí reklamáciu
vybaviť ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Ak pôjde o vadu
neodstrániteľnú alebo o vadu, ktorá sa opakovane prejaví, je dodávateľ povinný vadu
odstrániť poskytnutím nového bezvadného plnenia na vlastné náklady do 30
kalendárnych dní. Ak dodávateľ nevybaví reklamáciu do 30 dní, objednávateľ môže
požiadať o vrátenie peňazí.
3. Objednávateľ je povinný reklamovať vady u zhotoviteľa písomne (aj faxom alebo
emailom s následným doručením reklamácie poštou). V reklamácii objednávateľ popíše
vadu a uvedie ako sa prejavuje. O odstránení reklamovanej vady bude vždy spísaný
záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a dátum jej odstránenia. Záručná
doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do odstránenia vady. Ak bude
reklamácia vybavená poskytnutím nového bezvadného plnenia, platí na túto časť diela
nová záruka podľa bodu 1 tohto článku zmluvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Článok 7
Podmienky vykonania diela
Dodávateľ vykoná dielo na svoje náklady a pred začatím stavebných prác spresní
u objednávateľa deň nástupu na vykonanie stavebných prác, v súlade so zmluvou
zabezpečí dopravu všetkých stavebných materiálov a výrobkov, výrobných zariadení
a ich presun na pracovisko.
Dodávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a iných
fyzických osôb podieľajúcich sa na vykonávaní diela s vedomým dodávateľa, zodpovedá
za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni hrubý odpad vzniknutý
jeho činnosťou, vrátane demontovaných (starých) okien objednávateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje k realizácii diela podľa tejto zmluvy umožniť dodávateľovi
napojenie na odber el. energie, odber vody, poskytnúť manipulačný priestor. Náklady na
úhradu spotrebovaných energií hradí objednávateľ, nakoľko nie sú súčasťou zmluvnej
ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy.
Pri plnení predmetu tejto zmluvy bude dodávateľ postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické
normy
a podmienky tejto zmluvy.
Objednávateľ v prípade potreby pred začatím prác umožní dodávateľovi uskladnenie
vyšpecifikovaného materiálu v svojich priestoroch, o čom bude spísaný záznam
podpísaný zástupcom dodávateľa aj objednávateľa. Nebezpečenstvo škody na
uskladnenom materiály nesie objednávateľ.
Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať dodávateľovi pracovisko pre vykonávanie
stavebných prác vypratané.
Stavebné práce budú prebiehať za plynulej prevádzky predmetnej administratívnej
budovy objednávateľa, v prípade potreby dodávateľa aj počas dní pracovného pokoja po
predchádzajúcej dohode s objednávateľom.

Ćlánok 8
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním diela oproti termínu uvedeného v bode 1
článku 3 tejto zmluvy z dôvodov spočívajúcich na jeho strane, je dodávateľ povinný
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zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z hodnoty neodovzdaného diela
s DPH uvedenej v čl. 4, a to za každý deň omeškania.
2. Aj bude objednávateľ v omeškaní s úhradou fakturovanej ceny za dielo, má dodávateľ
nárok na úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy s DPH uvedenej v čl. 4 tejto
zmluvy.
3. V prípade omeškania dodávateľa pri odstraňovaní jednotlivých vád diela v reklamačnom
konaní je dodávateľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý deň
omeškania.
4. V prípade podstatného narušenia plynulosti prevádzky v jednotlivých dotknutých
priestoroch budovy je dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 100 eur za každý deň narušenia.

1.
2.
3.
4.

Článok 9
Ostatné ustanovenia
Dodávateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať predmet zmluvy v rozsahu č. 2 tejto
zmluvy.
Podstatným porušením tejto zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených
v čl. 3 o viac ako 15 dní.
Zmluva sa považuje za splnenú odovzdaním dokončeného diela dodávateľom a jeho
písomným prevzatím objednávateľom.
Zmluvu môže ukončiť
a) objednávateľ okamžitým odstúpením od zmluvy v prípade jej podstatného porušenia
podľa bodu 2,
b) objednávateľ výpoveďou v 15 dňovej výpovednej lehote v prípade, že dodávateľ riadne
neplní povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy,
c) dodávateľ výpoveďou v 15 dňovej výpovednej lehote v prípade, ak mu objednávateľ
neposkytne aj napriek jeho písomnému upozorneniu náležitú súčinnosť.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
1. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov
podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3. Táto zmluvy je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží objednávateľ
a jedno dodávateľ.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a podľa § 47a Občianskeho zákonníka
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Košiciach, dňa .................

V ............................., dňa ...................

.................................................

........................................................

Za dodávateľa:

za objednávateľa:
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B.2 Opis predmetu zákazky
1. Predmetom zákazky je výmena okien typu A, B, C, D, E na prízemí, 1. poschodí, 4. poschodí
v budove Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach na Ipeľskej ul.
č. 1, 04011 Košice. Konkrétne sa jedná o demontáž súčasných drevených okien, parapetov
a dodávku a montáž nových plastových okien vrátane vnútorných žalúzií. Súčasťou realizácie
zákazky sú príslušné práce spojené s vykonaním zákazky – montáž nových plastových okien
a žalúzií, murárske práce, začisťovanie, presun hmôt a ostatné nutné stavebné práce, odvoz a
ekologická likvidácia starých okien a vzniknutých odpadov.
2. Podrobný náčrt jednotlivých typov okien a počet okien je uvedený v prílohe č. 1 týchto
súťažných podkladov.
3. Požadujeme okná:
- plastové
- minimálne 5 – komorové
- izolačné dvojsklo alebo trojsklo plnené argónom
- priepustnosť tepla K=1,0w/m2k
- hrúbka skla min. 4 mm
- 2 dorazové tesnenie
- kovanie AKTIV PILOT
- PADK – bezsieťové otváranie
- oceľová 2 mm hrubá výstuž po celom obvode rámu
- farba biela
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C. Spôsob určenia ceny
1.
Cena - zmluvná odmena za predmet obstarávania musí byť stanovená podľa § 3 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 Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.
o cenách.
2.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie predmetu obstarávania, uvedená
v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách.
3.
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
Zmluvná cena v eurách bez DPH
Sadzba DPH v % a výška DPH v eurách,
Zmluvná cena v eurách vrátane DPH
4. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní.
5. Záujemca je povinný do celkovej sumy zahrnúť všetky náklady súvisiace s dodaním predmetu
obstarávania.
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A.3.

Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia

1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je:
Najnižšia cena za celý predmet obstarávania v EUR s DPH v zložení:
Zmluvná cena v eurách bez DPH
Sadzba DPH v % a výška DPH v eurách
Zmluvná cena v eurách vrátane DPH
2. Cenový návrh uchádzač uvedie do priloženého formulára „Návrh na plnenie kritérií“ uvedený
v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov. Návrh na plnenie kritérií musí byť podpísaný
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.
3. Podrobný rozpočet predmetu zákazky uchádzač uvedie do priloženého formulára „Rozpočet
predmetu zákazky“ uvedený v prílohe č. 3 týchto súťažných podkladov. Rozpočet predmetu
zákazky musí byť podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať
v mene uchádzača.
4. Pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk
4.1. Každý člen komisie s právom vyhodnocovať ponuky ich bude vyhodnocovať individuálne,
zostavením vzostupného poradia podľa výšky ceny, pričom na prvom mieste sa umiestni
uchádzač s najnižšou cenou za celý predmet zákazky.
4.2 Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako víťazná.
4.3. V prípade, že sa viacerí uchádzači umiestnia na prvom mieste, verejný obstarávateľ uzavrie
zmluvu s viacerými uchádzačmi, ktorých návrhy na plnenie kritérií budú rovnako výhodné.
Zmluvy s viacerými úspešnými uchádzačmi verejný obstarávateľ uzavrie tak, že predmet plnenia
zmluvy rozdelí rovnakým pomerom podľa počtu úspešných uchádzačov. Konkrétne rozdelenie
predmetu plnenia zmluvy podľa uvedeného kľúča dohodne verejný obstarávateľ s úspešnými
uchádzačmi na rokovaní pred uzavretím zmluvy.
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Prílohy

Príloha č. 1 Náčrt typov a počet okien
Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 Rozpočet
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Príloha č. 1

Náčrt typov a počet okien
Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Názov predmetu zákazky: „Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na
Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice“

Plastové okno typ A v počte 62 ks

(kancelárske priestory)

1810

2080

560

-

Plastové okno
Otváranie otváravé + sklopné
Členenie podľa schémy
Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe

Plastové okno typ B v počte 1 ks (kancelársky priestor)
1810

1500

-

Plastové okno
Otváranie otváravé + sklopné
Členenie podľa schémy
Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe
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Plastové okno typ C v počte 2 ks (toalety)
1810

850

2080

560

860

-

Plastové okno
Otváranie otváravé + sklopné
Členenie podľa schémy
Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe

Plastové okno typ D v počte 2 ks (toalety)
1810

850

2080

560

860

-

Plastové okno
Otváranie otváravé + sklopné
Členenie podľa schémy
Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe
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Plastové okno typ E v počte 1 ks (kancelárske priestory)
905

1500

-

Plastové okno
Otváranie otváravé + sklopné
Členenie podľa schémy
Otvárací pákový mechanizmus v naznačenej polohe

25

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Názov predmetu zákazky: „Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na
Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice“

Názov, alebo obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:

Po preskúmaní výzvy na predkladanie ponúk a súťažných podkladov, ja dolu podpísaný
(my dolu podpísaní), ponúkame návrh, výrobu a dodanie predmetu zákazky v zmysle
definovaných požiadaviek a zmluvných podmienok, v súlade so všeobecne platnými
predpismi za nižšie uvedenú cenu.
Návrhy na plnenie kritérií určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk
Zmluvná cena v eurách bez DPH
................
Sadzba DPH v % a výška DPH v eurách ................
Zmluvná cena v eurách vrátane DPH
...............

V .............................. dňa: ...........................

............................................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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Príloha č. 3

Rozpočet
Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Názov predmetu zákazky: „Výmena okien na budove RÚVZ so sídlom v Košiciach na
Ipeľskej ulici č. 1, 040 11, Košice“

Názov, alebo obchodné meno uchádzača:
Sídlo uchádzača:

Názov

Počet/ks

Jednotková cena bez DPH

Jednotková cena s DPH

SPOLU

V .............................. dňa: ...........................

............................................................
Pečiatka a podpis uchádzača
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