VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sociálna poisťovňa
Sídlo:
Ul. 29 augusta č. 8 a 10, 813 63 Bratislava
IČO:
30807484
DIČ:
2020592332
Kontaktná osoba:
Rastislav Stranovský
e-mail:
rastislav.stranovsky@socpoist.sk
Tel. č.:
+421 906 171 251

2.

Názov predmetu zákazky:
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie

3.

Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v areáli Sociálnej poisťovne, pobočka
Košice, Festivalové námestie 1, 041 84 Košice na základe projektovej dokumentácie
vypracovanej pre objekty SO 04-Oplotenie, SO-09 Logo v 06/2017 pod č. 150-2017,
pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampový systém v 11/2013 pod č. 116/2013 spoločnosťou
HABESO s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice, pracovisko Kukučínova 23, 040 01 Košice,
zodpovedný projektant Ing. Ivan Bergendy, v súlade s Oznámením k ohláseniu drobnej
stavby vydaným Mestom Košice k objektom SO 04, SO 07, v súlade so stavebným
povolením vydaným Mestom Košice pre objekt SO 09 a za podmienok uvedených v tejto
výzve a v návrhu Zmluvy o dielo. Projektová dokumentácia tvorí prílohu č. 3, Návrh
zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 5, Oznámenie k ohláseniu drobnej stavby tvorí prílohu č. 3
a Stavebné povolenie tvorí prílohu č. 3 k tejto výzve.

4.

Podrobný opis predmetu zákazky:
Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.

5.

Predpokladaná hodnota zákazky:
87.457,- eur bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú ponuku uchádzača, ktorá presiahne
predpokladanú hodnotu zákazky.

6.

Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:
Miestom uskutočnenia predmetu zákazky je Sociálna poisťovňa, pobočka Košice,
Festivalové námestie 1, 041 84 Košice.

7. Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky:
7.1 Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom vykonať obhliadku miesta
uskutočnenia predmetu zákazky z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť
potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku.
7.2 Obhliadka miesta uskutočnenia predmetu zákazky sa uskutoční v dňoch od 12.11.2018
do 14.11. 2018 na adrese: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice, Festivalové námestie 1,
041 84 Košice po dohode s kontaktnou osobou. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu (uchádzača).
7.3 Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky je Ing. Ján
Petrišák, tel. číslo: +421906174575, 0915710112, e-mail: jan.petrisak@socpoist.sk .
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8.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45342000-6
Montáž oplotenia
45310000-3
Elektroinštalačné práce
45112700-2
Terénne úpravy

9.

Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky:
Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky je maximálne 4 mesiace odo dňa zápisničného
odovzdania a prevzatia staveniska.

10. Rozsah predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ vyžaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
11. Rozdelenie predmetu zákazky:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý
predmet zákazky.
12. Variantné riešenie:
12.1 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
12.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené
do vyhodnocovania ponúk a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
13. Miesto a lehota na predkladanie ponuky:
13.1 Ponuku je potrebné doručiť na korešpondenčnú adresu:
Sociálna poisťovňa, ústredie
Odbor verejného obstarávania
Rastislav Stranovský
Ul. 29 augusta č. 8 a 10
813 63 Bratislava
alebo osobne na adresu:
Podateľňa (prízemie)
Sociálna poisťovňa, ústredie
Odbor verejného obstarávania
Ul. 29. augusta 8
813 63 Bratislava
Úradné hodiny podateľne:
Pondelok:
08.00 hod. – 17.00 hod.
Utorok:
08.00 hod. – 16.00 hod.
Streda:
08.00 hod. – 16.00 hod.
Štvrtok:
08.00 hod. – 16.00 hod.
Piatok:
08.00 hod. – 15.00 hod.
13.2 Na obale ponuky je potrebné uviesť nasledovné údaje:
- identifikácia verejného obstarávateľa (názov a adresa),
- identifikácia uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“,
- označenie heslom verejného obstarávania: „Sociálna poisťovňa, pobočka
Košice - oplotenie“.
Obal ponuky musí byť nepriehľadný, neporušený, uzatvorený a zabezpečený proti
nežiaducemu otvoreniu.
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13.3 Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 27.11.2018 do 09:00 hod. miestneho času.
13.4 Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 13.3 tejto výzvy
a na adresu verejného obstarávateľa podľa bodu 13.1 tejto výzvy. V prípade, ak uchádzač
predloží ponuku prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa, rozhodujúci je okamih
doručenia ponuky na adresu verejného obstarávateľa, tzn. do uvedenej lehoty na
predkladanie ponúk. Ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
verejný obstarávateľ vráti uchádzačovi neotvorenú.
14. Lehota viazanosti ponúk:
Lehota viazanosti ponuky je verejným obstarávateľom stanovená do 31.12.2018.
15. Jazyk ponuky:
Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá
sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy,
doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu,
rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
16. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
16.1 Uchádzačom navrhovaná cena za predmet zákazky, uvedená v ponuke uchádzača, bude
vyjadrená v eurách (EUR).
16.2 Uchádzač stanoví cenu za predmet zákazky na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa zákon o
cenách vykonáva.
16.3 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú
ponuková cenu uvedie v zložení:
navrhovaná cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná cena vrátane DPH.
16.4 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie ponukovú cenu celkom. Skutočnosť, že nie
je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.
16.5 V prípade, ak sa uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH počas plnenia zmluvy stane
platiteľom DPH, táto skutočnosť nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny za predmet
zákazky/zmluvy a cena sa nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
16.6 Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby sa dôsledne oboznámil s touto výzvou a jej
prílohami a inými dokumentmi poskytnutými verejným obstarávateľom, ktoré môžu
akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky alebo na uskutočnenie
stavebných prác. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych
predpisov. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok
uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho povinností.
16.7 Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných nákladov, ktoré si
nezapočítal do ceny za predmet zákazky. Všetky ceny predložené uchádzačom musia
zohľadňovať primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.
16.8 V prípade uchádzača z iného štátu ako Slovenskej republiky, je uchádzač povinný uviesť
celkovú cenu pre verejného obstarávateľa vrátane všetkých daňových povinností
verejného obstarávateľa. Ak je uchádzač identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte
Európskej únie alebo je zahraničnou osobou z iného tretieho štátu, tento uchádzač nebude
pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Takýto uchádzač vo svojej ponuke musí uviesť
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a cenu vrátane DPH. Verejný
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obstarávateľ v tomto prípade bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona
o DPH a bude povinný odviesť DPH v Slovenskej republike podľa zákona o DPH.
16.9 Ponuková cena musí pokryť náklady na celý predmet zákazky tak, ako je to uvedené
vo výzve na predkladanie ponúk a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom.
16.10 Uchádzač vypracuje cenovú kalkuláciu podľa prílohy č. 2 k zmluve o dielo CENOVÁ
KALKULÁCIA (položkový rozpočet stavby) uvedenej v prílohe č. 5 tejto výzvy Návrh
zmluvy o dielo.
17. Obsah ponuky:
17.1 Ponuka musí byť vyhotovená a predložená v jednom obale, ktorý bude obsahovať
nasledovné dokumenty:
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, telefónne číslo), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby vysvetlenia obsahu predloženej ponuky a fakturačných údajov.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 k tejto výzve, ktorý bude
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov vypracované podľa prílohy
č. 4 k tejto výzve, ktoré bude podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto
za uchádzača koná navonok.
d) Návrh zmluvy o dielo vypracovanej podľa prílohy č. 5 k tejto výzve, ktorý bude
podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
Súčasťou podpísanej zmluvy o dielo musí byť vyplnená a podpísaná príloha č. 2 k
zmluve o dielo CENOVÁ KALKULÁCIA (položkový rozpočet stavby), tzn. ocenený
výkaz výmer s krycím listom, v ktorom budú zahrnuté všetky náklady uchádzača
potrebné na uskutočnenie predmetu zmluvy o dielo (zákazky). Verejný obstarávateľ
požaduje, aby uchádzač vo svojej ponuke predložil ocenený výkaz výmer aj na
pamäťovom médiu v editovateľnom formáte v .xlsx súbore, ktorý je sprístupnený
na webovom sídle verejného obstarávateľa na URL adrese
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-kosice---oplotenie-ijd/66739s
alebo e-mailom po vyžiadaní u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1. Identifikácia
verejného obstarávateľa tejto výzvy na predloženie ponuky.
e) Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 18.
tejto výzvy.
18. Podmienky účasti:
18.1 Podmienky účasti podľa § 32 zákona týkajúce sa osobného postavenia
18.1.1 § 32 ods. 1 písm. e) zákona: uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Uchádzač v súlade s § 32 ods. 1 písm. e) a s § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní preukáže, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, a to kópiou
dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky.
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Pokiaľ takýto doklad nebude predložený a požadované údaje je možné overiť v registri
právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci podľa zákona
č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 52/2018 Z. z., verejný
obstarávateľ na overenie splnenia podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní použije údaje a výpis z tohto registra.
18.2 Podmienky účasti podľa § 34 zákona týkajúce sa technickej alebo odbornej
spôsobilosti uchádzača
18.2.1 § 34 ods. 1 písm. g) zákona: uchádzač preukazuje svoju technickú alebo odbornú
spôsobilosť údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak
nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona:
Verejný obstarávateľ požaduje preukázanie odbornej úrovne personálneho zabezpečenia
plnenia predmetu zákazky prostredníctvom minimálne 1 kľúčového experta, a to
konkrétne
1. Kľúčový expert č. 1 - stavbyvedúci s odborným zameraním „Pozemné stavby“
Verejný obstarávateľ požaduje splnenie týchto minimálnych požiadaviek na kľúčových
expertov:
1. Kľúčový expert č. 1 – stavbyvedúci s odborným zameraním „Pozemné
stavby“
a) doklad o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe v
zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, čo uchádzač
preukáže osvedčením vydaným Slovenskou komorou stavebných
inžinierov pre výkon stavbyvedúceho s odborným zameraním
„Pozemné stavby“, resp. rovnocenným dokladom o odbornej
spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu Európskej únie
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore ich pôvodu. Vyššie uvedené osvedčenie, resp.
rovnocenný doklad o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov
členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou
Dohody o Európskom hospodárskom priestore ich pôvodu verejný
obstarávateľ žiada predložiť v kópii s odtlačkom pečiatky a
podpisom osoby, na ktorú je osvedčenie, resp. rovnocenný doklad o
odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu Európskej
únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom
hospodárskom priestore ich pôvodu vydané, a ktorá bude činnosť
stavbyvedúceho na predmete zákazky vykonávať, resp. ako úradne
osvedčenú kópiu.
2. podpísaného čestného vyhlásenia kľúčového experta č. 1, že bude uchádzačovi k
dispozícií na plnenie predmetu zákazky počas celej doby jeho realizácie,
3. osvedčenia vydaného Slovenskou komorou stavebných inžinierov podľa vyššie
uvedených požiadaviek na stavbyvedúceho v kópii s originálom odtlačku
pečiatky a podpisom osoby, na ktorú je osvedčenie, resp. rovnocenný doklad
o odbornej spôsobilosti osôb podľa predpisov členského štátu Európskej únie
alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom
priestore ich pôvodu vydané, a ktorá bude činnosť stavbyvedúceho na predmete
zákazky vykonávať, resp. ako úradne osvedčenú kópiu.
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19. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
19.1 Kritériom na vyhodnotenie ponuky je najnižšia celková cena za predmet zákazky
v EUR s DPH v zmysle § 44 ods. 3 písm. c) zákona.
Cena pozostáva z:
Ceny za predmet zákazky bez DPH ....................................................... EUR
DPH 20% ................................................................................................. EUR
Ceny za predmet zákazky vrátane DPH ............................................... EUR
Slovom: ..................................................................................................... EUR
19.2 Uchádzač na samostatnom liste predloží vypracovaný návrh uchádzača na plnenie kritérií
určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk, pričom musí platiť, že
uvedený údaj týkajúci sa kritéria - cena musí byť zhodný s údajom uvedeným
v návrhu zmluvy o dielo. Tento list musí byť podpísaný uchádzačom. Návrh uchádzača
na plnenie kritérií sa nachádza v prílohe č. 2 tejto výzvy.
19.3 Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH (tzn. návrh uchádzača na plnenie kritérií
na vyhodnotenie ponúk) bude vyjadrená ako súčet všetkých cien uvedených
v prílohe č. 2 k zmluve o dielo CENOVÁ KALKULÁCIA (položkový rozpočet
stavby). V kalkulácii ceny musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s poskytovaním
predmetu zákazky podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 1 tejto výzvy Podrobný opis
predmetu zákazky.
19.4 Návrh uchádzača na plnenie kritérií (príloha č. 2 tejto výzvy) na predmet zákazky
predložený v ponuke musí byť vyjadrený v EUR s DPH so zaokrúhlením maximálne
na dve desatinné miesta a musí byť vyšší ako nula.
19.5 Pravidlá na uplatnenie kritérií a spôsob vyhodnotenia ponúk podľa jediného kritéria:
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorého ponuka sa na základe pravidiel
na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk umiestni na prvom mieste, t. j. uchádzač
s najnižšou celkovou cenou za predmet zákazky v EUR s DPH. Ostatné ponuky budú
zoradené vzostupne podľa výšky ponúkanej celkovej ceny za predmet zákazky v EUR
s DPH, t. j. ponuke s najvyššou celkovou cenou za predmet zákazky bude priradené
najvyššie poradové číslo.
20. Spôsob vzniku záväzku:
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Návrh zmluvy o
dielo tvorí prílohu č. 5 tejto výzvy a obsahuje požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré
nie je prípustné meniť a v plnom rozsahu musia byť obsahom uzatvorenej zmluvy o dielo.
21. Mimoriadne nízka ponuka
Ak uchádzač predloží mimoriadne nízku ponuku, verejný obstarávateľ bude postupovať v
súlade s § 53 zákona. Verejný obstarávateľ bude oprávnený postupovať primerane ako pri
mimoriadne nízkej ponuke aj v prípade, ak má pochybnosti o predložených návrhoch na
plnenie kritérií.
22. Konflikt záujmov
22.1 Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu
záujmov, ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť
princíp transparentnosti a princíp rovnakého zaobchádzania.
22.2 Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok
alebo priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia
do priebehu verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem,
ekonomický záujem alebo iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho
nestrannosti a nezávislosti v súvislosti s verejným obstarávaním.
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22.3 Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt
záujmov. Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z
procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a
zodpovedností s cieľom zabrániť pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti
odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, verejný obstarávateľ v súlade s
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči uchádza z tohto verejného obstarávania.
22.4 Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby
záujemca, resp. uchádzač vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval
tak, aby nedošlo k vzniku konfliktu záujmov spôsobom podľa prílohy č. 4 tejto výzvy na
predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť
uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov.
22.5 Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o
možnosti jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa.
23. Ďalšie informácie:
23.1 Všetky náklady spojené s vypracovaním a predložením ponuky sú výlučne výdavkami
uchádzača. Verejný obstarávateľ nebude zodpovedný a ani neuhradí žiadne výdavky
alebo straty akéhokoľvek druhu vynaložené uchádzačom v súvislosti s vypracovaním
ponuky.
23.2 Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote
na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
tohto verejného obstarávania.
23.3 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu a to písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej
techniky, perom s nezmazateľným atramentom a pod., ktorej obsah je čitateľný.
23.4 Ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.
23.5 Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky
podmienky verejného obstarávateľa týkajúce sa tohto verejného obstarávania uvedené
vo výzve na predloženie ponuky a v iných dokumentoch poskytnutých verejným
obstarávateľom.

..................................................
Ing. Ľubomír Vážny
generálny riaditeľ
Prílohy:
Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky
Príloha č. 2: Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 3: Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky
Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov
Príloha č. 5: Návrh zmluvy o dielo

7/7

Príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky – Podrobný opis predmetu zákazky

PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie
1. Stavebné práce pozostávajú najmä:
1.1. SO 04 Oplotenie:
- presun chodníka - demontáž dlažby, presun materiálu, úprava podkladu, opätovná
montáž dlažby,
- dodávka a montáž oplotenia zo systémových plotových panelov uchytávaných na
stĺpiky, ktoré sú kotvené do betónových pätiek,
- dodávka a montáž 2 ks samonosných posuvných brán vrátane elektrických rozvodov,
- dodávka a montáž bránky pre peších, vrátane elektrických rozvodov elektrického
vrátnika a uzamykania napojených na vrátnicu,
- oprava prístupového chodníka – vybúranie asfaltového krytu, obrubníkov a čiastočne
betónového podkladu, osadenie nových obrubníkov, betonáž podkladného betónu, nový
asfaltový kryt, výmena čistiacich roštov,
- oprava prístupovej rampy – demontáž roštov, dodávka a montáž nových roštov,
očistenie a náter nosnej konštrukcie a zábradlia,
- konečné úpravy terénu – navozenie humusu, založenie nového trávnika výsevom,
výsadba vzrastlých kríkov.
1.2. SO 07 Osvetlenie a rampový systém:
- kompletná rekonštrukcia elektrických rozvodov vonkajšieho osvetlenia na budove
vrátane rozvodov osvetlenia markízy a loga,
- demontáž existujúcich svietidiel na budove, dodávka a montáž nových exteriérových
svietidiel,
- dodávka a montáž novej závory vrátane elektrických rozvodov pre pohon, riadiacu
jednotku, snímač kariet a elektrického vrátnika.
1.3 SO 09 Logo:
- búracie práce – odstránenie povlakovej krytiny, dodatočného zateplenia, oplechovania
na markíze,
- dodávka a montáž nových strešných vrstiev na markíze nad úrovňou pôvodných
strešných vrstiev vrátane osadenia novej vpuste a oplechovania,
- dodávka a montáž nosnej oceľovej konštrukcie osadenej na markíze hlavného vstupu
budovy,
- dodávka a montáž informačnej tabule reklamného zariadenia, na ktorom bude názov
Sociálnej poisťovne a logo. nápis a logo bude z krabicového písma, osvetlené LED
modulmi a napojené na súmrakový spínač,
- demontáž existujúceho osvetlenia markízy, dodávka a montáž nových svietidiel.
2. Súčasťou predmetu zákazky je aj doprava materiálu, odvoz stavebného odpadu na skládku
a jeho likvidácia (pričom poplatok za uloženie stavebného odpadu je súčasťou zmluvnej
ceny), priebežné čistenie staveniska a priestorov dotknutých stavebnou činnosťou,
vybudovanie, vypratanie, vyčistenie staveniska a priestorov ovplyvnených činnosťou
zhotoviteľa, náklady spojené so zakreslením podzemných a nadzemných vedení
inžinierskych sietí a v prípade potreby ich vytýčením, náklady na geodetické vytýčenie
hraníc pozemkov, spracovanie dielenskej dokumentácie vyplývajúcej z projektovej
dokumentácie stavby pri rešpektovaní autorských práv, náklady na vyhotovenie všetkých
1/4

dokladov potrebných k užívaniu diela (revízne správy, skúšky, projekt skutočného
vyhotovenia a pod.), prípadné náklady na vybavenie povolenia na užívanie pozemnej
komunikácie a verejného priestranstva, náklady spojené s užívaním pozemnej komunikácie
a verejného priestranstva vrátane správnych poplatkov, prípadné náklady spojené s
premiestnením dopravného značenia a presmerovaním dopravy, náklady na spotrebu
elektrickej energie a vody, ako i náklady spojené so splnením požiadaviek vyplývajúcich
zo stanovísk dotknutých orgánov a organizácií a povolení na uskutočnenie stavby.
3. Súčasťou predmetu zákazky je aj plnenie „Zásad dodržiavania bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi pri zhotovení stavebných prác“, ktoré platia
v podmienkach objednávateľa a tvoria prílohu č. 5 k Zmluve o dielo.
4. Požiadavky na predmet zákazky:
- Predmet zákazky bude vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác
podľa projektovej dokumentácie vypracovanej pre objekty SO-04 Oplotenie a SO-09
Logo v 06/2017 pod č. 150-2017, pre objekt SO-07 Osvetlenie a rampový systém
v 11/2013 pod č. 116/2013 spoločnosťou HABESO s.r.o., Rázusova 25, 040 01 Košice,
pracovisko Kukučínova 23, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing. Ivan Bergendy,
v zmysle Oznámenia k ohláseniu drobnej stavby vydaného Mestom Košice k objektom
SO-04, SO-07, v zmysle stavebného povolenia vydaného Mestom Košice pre objekt
SO-09, v zmysle platných STN, vyhlášok, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek na realizáciu stavebných prác, platných právnych,
prevádzkových a bezpečnostných predpisov v súlade s rozhodnutiami a stanoviskami
dotknutých orgánov a organizácií.
- Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie predmetu zákazky musia
byť platne certifikované, schválené na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp.
v rámci Európskej únie a budú vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a
všeobecne záväzným právnym predpisom, resp. musia byť v súlade so zákonom č.
56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- V súvislosti s označením niektorých materiálov, technológií, výrobkov a
technologických zariadení v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer alebo v inej
dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom, ktoré sa odvolávajú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo
miesto pôvodu alebo výroby verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ponuky s
použitím ekvivalentných materiálov, technológií, výrobkov a technologických zariadení
v zmysle § 42 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s tým, že takéto použitie bude
označené v ponuke slovom „ekvivalent“. Pokiaľ uchádzač ponúka ekvivalentný
materiál, technológiu, výrobok alebo technologické zariadenie, okrem označenia
slovom „ekvivalent“ uvedie aj obchodný názov, resp. označenie a popis ponúkaného
ekvivalentného materiálu, technológie, výrobku alebo technologického zariadenia tak,
aby verejný obstarávateľ mohol posúdiť ekvivalentnosť ponúknutého materiálu,
technológie, výrobku alebo technologického zariadenia. Za ekvivalentný materiál,
technológiu, výrobok alebo technologické zariadenie sa považuje materiál, technológia,
výrobok alebo technologické zariadenia, ktoré v plnej miere spĺňa technické, úžitkové,
prevádzkové a funkčné, prípadne estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktoré sú predmetné materiály, technológie, výrobky alebo
technologické zariadenia určené. Ak ide o materiál, technológiu, výrobok alebo
technologické zariadenie konkrétnej značky, uchádzač môže predložiť aj ekvivalent inej
značky s rovnakou alebo vyššou kvalitatívnou, resp. úžitkovou úrovňou.
- Pri použití ekvivalentného riešenia niektorých druhov materiálov, technológií,
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výrobkov a technologických zariadení musia tieto mať vlastnosti (parametre)
rovnocenné vlastnostiam (kvalitatívnym, technickým a estetickým parametrom)
výrobkov, technológií, materiálov, technologických zariadení atď.), ktoré uviedol
verejný obstarávateľ v projektovej dokumentácii, vo výkaze výmer alebo v inej
dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom. Konečné posúdenie
ekvivalentnosti je výlučne v kompetencii verejného obstarávateľa (objednávateľa).
V prípade, že uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej
ponuke obchodný názov, resp. označenie a popis ekvivalentného materiálu, technológie,
výrobku alebo technologického zariadenia, ktoré sa v projektovej dokumentácii, vo
výkaze výmer alebo v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom
označené obchodným názvom, bude mať verejný obstarávateľ za to, že uchádzač
uvažoval s tým materiálom, technológiou, výrobkom alebo technologickým zariadením,
ktorého obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ v projektovej dokumentácii, vo
výkaze výmer alebo v inej dokumentácii poskytnutej verejným obstarávateľom.
Verejný obstarávateľ upozorňuje úspešného uchádzača, že v prípade návrhu
ekvivalentného riešenia v priebehu realizácie predmetu zákazky sa uplatňuje postup
uvedený v článku II. zmluvy o dielo.
Uchádzač zodpovedá za ochranu životného prostredia staveniska i okolitých priestorov
a za dodržiavanie nočného pokoja a pokoja počas dní pracovného voľna a pokoja.
Uchádzač je povinný realizovať predmet zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu
užívania priestorov objednávateľa, resp. skrátiť toto obmedzenie na nevyhnutný čas.
Uchádzač je povinný akceptovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať
predmet zákazky tak, aby čo najmenej obmedzil prevádzku a užívanie iných priestorov
verejného obstarávateľa. Búracie práce a stavebno-montážne práce s hlučnosťou nad 75
dB sa zaväzuje uchádzač vykonávať v pracovných dňoch po 15:00 hod.
Nebezpečenstvo škody na predmete zákazky, ako aj na veciach a materiáloch,
potrebných na zhotovenie predmetu zákazky, bude znášať zhotoviteľ až do času
zápisničného prevzatia predmetu zákazky objednávateľom.
V prípade potreby uchádzač zabezpečí vo svojom mene a na vlastné náklady dočasné
užívanie verejných komunikácií a priestranstiev.
Uchádzač zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál, odváža
stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto
povinnosti si verejný obstarávateľ uplatní u uchádzača, ktorý sa zároveň zaväzuje ich
uhradiť.
Uchádzač zabezpečí na svoje náklady ochranu životného prostredia i okolitých
priestorov dotknutých stavebnou činnosťou.
Uchádzač počas realizácie predmetu zákazky zodpovedá za bezpečnosť, čistotu
a poriadok na stavenisku. Uchádzač je povinný dôsledne denne upratať po ukončení
prác a dodávok stavenisko, dotknuté priestory a komunikácie, ktoré znečistil svojou
činnosťou pri realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia týchto požiadaviek
náklady vzniknuté verejnému obstarávateľovi na zabezpečenie čistoty a poriadku si
uplatní u uchádzača, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.
Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri
realizácii predmetu zákazky. V prípade nesplnenia tejto požiadavky verejný
obstarávateľ vzniknuté náklady na odstránenie odpadu a následné zabezpečenie
poriadku si uplatní u uchádzača, ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.
Nakladanie s odpadmi vrátane dokladovania o naložení s odpadom je uchádzač povinný
realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie
s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloženie
odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadné škody –
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postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním povinností uchádzača
v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač. V prípade, že zo strany správneho orgánu dôjde
k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči verejnému obstarávateľovi, z dôvodu
pochybenia na strane uchádzača v tejto veci, tieto si objednávateľ uplatní u uchádzača,
ktorý sa zároveň zaväzuje ich uhradiť.
- Uchádzač sa zaväzuje zabezpečiť výkon (funkciu) koordinátora dokumentácie a
koordinátora bezpečnosti v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006
Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko
prostredníctvom vlastných zamestnancov (alebo zmluvne dohodnutými osobami) a vo
vlastnej réžii. Mená koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti oznámi pri
odovzdaní staveniska a zapíše do stavebného denníka a zároveň odovzdá doklady
oprávňujúce uvedené osoby na vykonávanie tejto činnosti. Náklady na túto činnosť sú
zohľadnené v ponukovej cene. Prípadné škody, resp. pokuty, ktoré by vznikli verejnému
obstarávateľovi (objednávateľovi) zanedbaním povinností uchádzača (zhotoviteľa)
v tejto súvislosti, si verejný obstarávateľ uplatní u uchádzača, ktorý sa zároveň zaväzuje
ich uhradiť.
- Uchádzač (zhotoviteľ) musí byť počas doby dodania predmetu zákazky poistený pre
prípad vzniku škody spôsobenej pri plnení pracovných úloh výkonom činnosti
zhotoviteľa na výšku škody v hodnote ceny diela s DPH. Túto skutočnosť preukáže
v deň odovzdania a prevzatia staveniska príslušným dokladom (platnou poistnou
zmluvou) a potvrdením o zaplatení poistenia minimálne na obdobie dodania predmetu
zákazky. Zároveň musí zabezpečiť poistenie svojich pracovníkov pre prípad úrazu
v priestoroch staveniska.
5. Predmet zákazky bude považovaný za splnený po zhotovení a dodaní stavby, t. j.
potvrdením preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky a dodaní
nasledujúcej dokumentácie:
- projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby - 2x
- pasporty, záručné listy, návody na obsluhu,
- stavebný denník,
- zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých,
- certifikáty (vyhlásenia o zhode, vyhlásenia o parametroch) a atesty použitých
materiálov,
- správy o vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach (revízna správa
elektroinštalácie, protokol o skúške tesnosti povlakovej krytiny, funkčné skúšky
brán, bráničky a závory a pod.),
- doklad o uložení odpadu na skládku (likvidácia stavebného odpadu),
- ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky.
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Príloha č. 2 výzvy na predloženie ponuky – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
V prípade, ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom (cenu vrátane DPH).
Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Obchodné meno uchádzača:
Adresa alebo sídlo uchádzača:
Predmet zákazky: Sociálna poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie

p. č.

1.

Názov kritéria

Návrh
na plnenie
kritéria
v EUR
bez DPH

Sadzba
DPH v
%

Výška DPH
v EUR

Návrh na
plnenie
kritéria s
DPH v EUR*

Celková cena
za predmet zákazky
Sociálna poisťovňa,
pobočka Košice
- oplotenie
v EUR s DPH

Vyhlasujem, že ponúknutá celková cena za predmet zákazky zahŕňa všetky požiadavky verejného
obstarávateľa uvedené vo výzve na predloženie ponuky a obsahuje všetky náklady súvisiace
s uskutočnením predmetu zákazky.

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

................................................
meno a priezvisko,
funkcia, podpis**

* V prípade uchádzača z iného štátu ako Slovenskej republiky, je uchádzač povinný uviesť celkovú cenu
pre verejného obstarávateľa vrátane všetkých daňových povinností verejného obstarávateľa (viď. bod 16.8 výzvy
na predloženie ponuky).
** Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto
za uchádzača koná navonok.
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Príloha č. 3 výzvy na predloženie ponuky – Dokumenty potrebné na spracovanie ponuky

DOKUMENTY POTREBNÉ NA VYPRACOVANIE PONUKY
Dokumenty potrebné na vypracovanie ponuky, tzn. projektová dokumentácia, výkaz
výmer v editovateľnom (.xls) súbore a relevantné stanoviská a vyjadrenia príslušných
orgánov sú z kapacitných dôvodov zverejnené a záujemcom a uchádzačom sprístupnené
elektronicky na webovom sídle verejného obstarávateľa na URL adrese
https://www.socpoist.sk/socialna-poistovna--pobocka-kosice---oplotenie-ijd/66739s

1. Projektová dokumentácia vypracovaná spoločnosťou HABESO s.r.o., Rázusova 25,
040 01 Košice, pracovisko Kukučínova 23, 040 01 Košice, zodpovedný projektant Ing.
Ivan Bergendy
2. Oznámením k ohláseniu drobnej stavby vydaným Mestom Košice k objektom SO 04,
SO 07
3. Stavebné povolenie vydané Mestom Košice pre objekt SO 09
4. Výkaz výmer a krycí list

Príloha č. 4 výzvy na predloženie ponuky – Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov

ČESTNÉ VYHLÁSENIE O NEPRÍTOMNOSTI KONFLIKTU ZÁUJMOV
Obchodné meno uchádzača:
zastúpený
meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:
ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky Sociálna
poisťovňa, pobočka Košice - oplotenie (ďalej len „zákazka“) vyhláseného verejným
obstarávateľom Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8 a 10, 831 63 Bratislava (ďalej
len „verejný obstarávateľ“) výzvou na predloženie ponuky dňa 05.11. 2018
čestne vyhlasujem, že
v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
a) som nevyvíjal a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa,
ktorá je alebo by mohla byť zainteresovanou osobou v zmysle ustanovenia § 23 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení (ďalej len „zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré
by mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia v postupe tohto verejného obstarávania,
b) neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potenciálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo
odmenu súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
c) budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov
kedykoľvek v priebehu procesu verejného obstarávania,
d) poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.
V .......................... dňa ...........................

................................................
meno a priezvisko
funkcia, podpis*
*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene
uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača
koná navonok.

Príloha č. 5 výzvy na predloženie ponuky – Návrhy zmluvy o dielo

