Výzva
na predkladanie ponúk

č. RZ - 1792/2019

k zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „ZoVO“)

1. Verejný obstarávateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne,
Bernolákova 1, 811 07 Bratislava
IČO:
00397687
Kontaktná osoba:
Ing. Stanislav Širůček
tel. č.:
0917 668 015
e. mail:
stanislav.sirucek@stuba.sk
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):
www.stuba.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“).
3. Zdôvodnenie realizácie zákazky mimo elektronického trhoviska:
Zákazka bude realizovaná v zmysle § 5, ods. 4 ZoVO ako zákazka s nízkou hodnotou –
stavebné práce
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Oprava elektroinštalácií na izbách a chodbách ŠD Mladá garda“
4. Druh zákazky:

Zákazka zadávaná podľa § 117 ZoVO - zákazka na uskutočnenie stavby.

5. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby:
- ŠD Mladá garda, Račianska 103, 831 02 Bratislava.
6. Výsledok verejného obstarávania:
Uzatvorenie zmluvy v zmysle § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je vykonanie opravy svetelnej a zásuvkovej inštalácie na izbách študentov
spolu s realizáciou sekacích a murárskych prác. Práce budú vykonané v rozsahu 160 buniek
na nasledovných blokoch
- bloku J - 64 buniek,
- bloku K - 64 buniek,
- bloku L - 32 buniek.

Práce budú vykonané podľa výkazu výmer, uvedeného v prílohe č. 1. Náklady sú špecifikované
na 1 bunku. Realizácia diela bude vykonávaná za prevádzky a v zariadených izbách. Pre
realizáciu bude zabezpečená minimálne 1 bunka denne. Zmluva bude uzatvorená na 128
buniek s možnosťou opakovania.
Dielo bude rozdelené do 2 etáp : 1 etapa – blok J a K – 128 buniek – T: 20.12.2019
Uzatvorenie zmluvy -

2 etapa - blok L -

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

32 buniek T:

20.2.2020

45315100-9, Elektrotechnické inštalačné práce

Celkový rozsah predmetu zákazky:
Predmet zákazky je uvedený v prílohe č. 1.
8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
9. Trvanie zmluvy v mesiacoch:

125 600,- € bez DPH

- do 20.2.2020.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu z prostriedkov ÚZ ŠDaJ STU.
11. Podmienky účasti:
12.1 Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32
ods. 1 písm. e) ZoVO. Ich splnenie uchádzač, ktorý nie je zapísaný do zoznamu
hospodárskych subjektov na Úrade pre verejné obstarávanie SR, preukáže predložením
dokladu o oprávnení vykonávať uskutočňovať stavebné práce a elektroinštalačné práce
(pre splnenie podmienky osobného postavenia postačuje, ak uchádzač / záujemca
predloží internetový informatívny výpis z obchodného registra alebo profesijného
registra ). Osobné postavenie preukazuje každý záujemca, ktorý predloží ponuku.
Splnenie podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) ZoVO (oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu) uchádzača, ktorý predloží ponuku,
overí verejný obstarávateľ v Registri právnických osôb .
Odôvodnenie požiadavky:
Verejný obstarávateľ stanovil požiadavku primerane predpokladanej hodnoty zákazky v súlade so
svojimi požiadavkami a platnou legislatívou.
Uchádzač predloží doklady podľa tohto bodu výzvy. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa
tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, bude z verejného obstarávania vylúčený.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
Najnižšia cena za dodanie predmetu zákazky uvedená v eurách bez DPH.
14. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:
Dátum a čas:

8.4.2019, 12:00 hod.

Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predloženie ponuky odvolať. Ponuky po
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo
doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri

vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk. Ponuky sa predkladajú
v slovenskom jazyku a v mene EUR.

15. Miesto na predloženie ponúk
Osobne :

Sekretariát riaditeľa ÚZ ŠDaJ STU, Bernolákova 1, 811 07 Bratislava 1

prípadne

poštou, na adresu : ÚZ ŠDaJ
Bernolákova 1,
811 07 Bratislava
Označenie obálky :
Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke s pečiatkou odosielateľa a
označením :
SÚŤAŽNÁ PONUKA : „ MG elektro 3“
16.

Obsah ponuky

16.1 Ponuka musí obsahovať nasledovné doklady a dokumenty v listinnej podobe:
16.1.1 Doklady a dokumenty , ktorým uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa
bodu 12 tejto výzvy na predkladanie ponúk.
16.1.2 Výkaz výmer – príloha č. 1 :
16.1.3 Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk –
príloha č. 2
16.1.4 Identifikačné údaje uchádzača – príloha č. 3
17. Minimálna lehota, počas sú ponuky uchádzača viazané
Do termínu : 30.4.2019
18. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
Doplňjúce údaje:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie v prípade ak:
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených v tejto
Výzve na predkladanie ponúk,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásená,
- ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,
- nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
V Bratislave 26.3.2019
Ing. František Hulík
riaditeľ ÚZ ŠDaJ STU

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Identifikačné údaje uchádzača

Príloha č. 1

Oprava elektroinštalácií na izbách a chodbách ŠD Mladá Garda
- náklady na 1 bunku

P.č.

Popis

MJ

Množstvo

Cena
jednotková

Spolu

1

2

3

4

5

6

Práce a dodávky HSV
1

Žiarivkové svietidlo 2 x 14W, IP 20 - OMS - UX - Plastic
plast M PRD T5, EB A2

ks

1

0,00

2

Žiarivkové svietidlo 2 x 14W, IP 44 - OMS - Plast H S/S
PRD FDH ECG, EB A2 Helvar

ks

1

0,00

3

Trubica 14W/830 - OSRAM

ks

4

0,00

4

Vypínač č. 1 - IP 20 Legrand

ks

2

0,00

5

Vypínač č. 5 - IP 20 Legrand

ks

1

0,00

6

Zásuvka 230V - IP44 - Legrand

ks

1

0,00

7

Dvojzásuvka 230V - IP20 - ABB - pootočená

ks

5

0,00

ks

1

0,00

m

160

0,00

10 Kábel CXKEpl-R-J 3 x 2,5

m

6

0,00

11 Kábel CXKEpl-R-J 3 x 1,5

m

9

0,00

12 Podružný a spojovací materiál

súb.

1

0,00

13 Montážne a demontážne práce

súb.

1

0,00

súb.

1

0,00

súb.

1

0,00

ks

1

0,00

8
9

14

Bytový rozvádzač 25A/230V - IP 40, 10kA vrátane
ističov
Vodič CH R 1 x 1,5 RE

Sekanie rýh a otvorov vrátane opráv a vyčistenia
priestorov

15 Dopravné náklady a presuny materiálov
16 Vyhotovenie revíznej správy

Celkom za 1 bunku

Celkový rozsah prác

0,000

buniek

160

0,00

Pečiatka a podpis

Príloha č. 2

Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie ponúk:

Kritérium:

Návrh na plnenie kritéria č. 1
Návrh:

Cena ......................................... EUR bez DPH
Najnižšia konečná zmluvná cena v EUR spolu s
DPH. Váha kritéria je 100 %

DPH ....................................... EUR
Cena s DPH .............................. EUR
Pečiatka a podpis uchádzača:

V......................................
Dňa..................................
V prípade potreby uveďte štruktúru ceny.

Príloha č. 3

Identifikačné údaje uchádzača 1

Názov/ obchodné meno:
Sídlo/ miesto podnikania:
Právna forma:
Zapísaný 2:
Štatutárny orgán 3:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
ABO, IBAN + SWIFT 4:
Kontaktná osoba:
telefón:
fax:
e-mail:
V ......................................... dňa ........................

..........................................................................
meno a podpis štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača
alebo osoby oprávnenej na podpis v mene uchádzača

1 - v prípade skupiny dodávateľov predloží každý člen skupiny dodávateľov samostatne
2 - označenie registra, v ktorom je uchádzač zapísaný
3 - uchádzač uvedie všetkých členov štatutárneho orgánu
4 - doplní uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky

