Mesto Michalovce
Mestský úrad
Námestie osloboditeľov 30
071 01 Michalovce
IČO: 00325490
DIČ: 2020739039

VÝZVA

na predkladanie cenovej ponuky
pre zákazku s nízkou hodnotou 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 o verejnom obstarávaní“)
Zákazka: Michalovce - výdajné automaty na pitnú vodu na Mlynskej ulici

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Mesto Michalovce
Štatutárny orgán:
Viliam Zahorčák, primátor mesta
IČO:
00325 490
Adresa organizácie:
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01
Michalovce Internetová adresa
organizácie (URL):
www.michalovce.sk
Kontaktná osoba:
RNDr. Jana Machová
Telefón:
+ 421 56 6864290 +421 918 876 601
E-mail:
jana.machova@msumi.sk
2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b)
zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Michalovce - výdajné automaty na pitnú vodu na
Mlynskej ulici
4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): stavebné práce
5. Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác: Katastrálne územie mesta Michalovce, Ul. Mlynská
6. Výsledok verejného obstarávania (typ zmluvy, lehota na realizáciu zákazky):
Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky: do 20.11.2022
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka podľa návrhu v prílohe
Opis predmetu zákazky:
Predmetom diela je výstavba 4 ks výdajných stojanov na pitnú vodu. Stojany sú samostatnými prípojkami
vody napojené na jestvujúci vodovodný rad. Výdaj vody bude distribuovaný prostredníctvom kľúčeniek
resp. výdajných kariet, ktorých prevádzku zaistí pripojenie NN prípojkami na každom stojane zvlášť.
Prípojky sú napojené do rozvádzačov, umiestnených v obytných blokoch. Podrobné informácie sú
súčasťou projektovej dokumentácie (v prílohe) v členení stavebných objektov:
SO 01.1 - Výdajník pitnej vody č.1
SO 01.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.1
SO 01.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.1
SO 02.1 - Výdajník pitnej vody č.2
SO 02.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.2
SO 02.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.2
SO 03.1 - Výdajník pitnej vody č.3
SO 03.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.3
SO 03.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.3
SO 04.1 - Výdajník pitnej vody č.4
SO 04.2 - NN prípojka pre výdajník pitnej vody č.4
SO 04.3 - Vodovodná prípojka pre výdajník pitnej vody č.4

Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ z operačného programu Ľudské zdroje (Kód ITMS:
312061BLV9).
7. Spoločný slovník obstarávania: CPV 45000000-7 - Stavebné práce; 45317000-2 - Iné
elektroinštalačné práce

8. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 55803,01 € (PHZ určená na základe rozpočtu
stanoveného projektantom)
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden
preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v
lehote splatnosti faktúr 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
10. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať následné podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
-

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1
písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní):
§ 32 ods. 1 písm. e) – uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu (Splnenie podmienok účasti uchádzač nepredkladá dokladmi podľa
§ 32 ods. ZVO vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z
informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu. Overením získa verejný
obstarávateľ informáciu o splnení resp. nesplnení podmienok účasti.)
§ 32 ods. 1 písm. f) - uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. (Splnenie podmienok účasti uchádzač predkladá čestným
vyhlásením, že „uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu“.)

11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Cena s DPH v Eurách (100%)
Požaduje sa uvedenie ceny bez DPH, DPH, cena s DPH. Na 1. mieste sa umiestni uchádzač s najnižšou
cenou s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní obstarávateľa na túto skutočnosť.
Verejný obstarávateľ uchádzača, ktorý predloží ponuku ako zhotoviteľ/dodávateľ, ktorý nie je
platiteľom DPH, bude považovať, že v prípade zmeny postavenia zhotoviteľa/dodávateľa na
platiteľa DPH, je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná za
cenu na úrovni s DPH.
12. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 07.09.2022 do 11,00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude
prihliadať.
13. Spôsob a miesto na predloženie ponúk:
Ponuky sa predkladajú elektronicky prostredníctvom elektronického systému ActiveProcurement
prístupného na adrese https://michalovce.e-obstaranie.sk (Registrácia do zákazky najneskôr
07.09.2022 do 10,00 hod). Ponuky sa predkladajú v EUR s DPH resp. v zmysle zákona o VO. Uchádzač
môže predložiť len jednu ponuku.
14. Požadovaný obsah ponuky:
a) Identifikačné údaje uchádzača
b) Vyplnený výkaz výmer s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek. (Výkaz výmer je
záväzný, jednotlivé položky a množstvá sú zo strany uchádzačov nemenné)
15. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia
požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie
ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. Ak ponuka uchádzača
nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov.
Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom
mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.
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Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým
uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom
elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
16. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: Štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk)
17. Zákazka sa týka projektu financovaného z fondov EÚ: Predmet zákazky bude spolufinancovaný z
prostriedkov Európskej únie. Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ z Operačného programu Ľudské
zdroje, zo štátneho rozpočtu a vlastných finančných prostriedkov.
18. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 22.08.2022
19. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ upozorňuje na nasledovné skutočnosti ohľadom predmetného verejného
obstarávania:
a)

b)

c)

d)

e)

f)
g)

V prípade, že sa vo výkaze výmer, projektovej dokumentácii vyskytnú uvedené konkrétne
značky alebo opis navádzajúci na konkrétnu značku, je možné zo strany uchádzača
predložiť „ekvivalent“, ktorý verejný obstarávateľ posúdi vo vzťahu k požadovanej položke
výkazu výmer, či jeho vlastnosti resp. technická špecifikácia je na rovnakej resp. vyššej kvalite
v súlade so zaslanými certifikátmi / potvrdeniami o zhode.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak v
zmysle § 40 ods. 8 písm. d) ZVO má na základe dôveryhodných informácií dôvodné
podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným
hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak v
zmysle § 40 ods. 8 písm. e) ZVO eviduje voči záujemcovi alebo uchádzačovi nedoplatky na dani,
v ktorej je správcom podľa osobitného predpisu napr. zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Verejný obstarávateľ v zmysle § 11 ods. 1 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý má
povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri
partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného
sektora.
Verejný obstarávateľ bude požadovať od úspešného uchádzača, aby pred podpísaním
zmluvy predložil zoznam subdodávateľov, ak ich bude využívať. Zoznam bude obsahovať
názov s identifikačnými údajmi subdodávateľa, predmet subdodávky a finančný objem
subdodávky.
V cenovej ponuke musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi pri plnení
predmetu zmluvy.
V súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a
antidiskriminačného zákona sa zhotoviteľ zmluvne zaviaže realizovať dočasné vyrovnávacie
opatrenia tým, že počas doby realizácie stavebných prác, minimálne v trvaní 50% doby realizácie
stavebných prác, zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z.z. minimálne jednu osobu, spĺňajúcu
kumulatívne nasledovné predpoklady:
• patrí k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
•

je nezamestnaná, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby (osoba, ktorá
bola za posledných 24 kalendárnych mesiacov nezamestnaná aspoň 60 kalendárnych dní.)

Nedodržanie podmienky bodu g) je sankcionované pokutou, ktorá je súčasťou zmluvných
podmienok.
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