KÚPEĽNO – LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR ARCO
Ulica 17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa ustanovenia §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO
Adresa: Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie (URL): www.kluarco.sk
IČO: 00735256
DIČ: 2021770960
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Meno a priezvisko : Ing. Gabriela Laurenčíková
Telefón: +421918389950, +421948111559
E-mail: prevadzka@kluarco.sk

2. Číslo verejného obstarávania : KLUA-113-003/2022
3. Názov zákazky: „ KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice - prístavba jedálne“ - výkon
činností stavebného dozoru .
Druh zákazky: služby
Kategória služby : 17
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky
Hlavné miesto poskytovania služieb: Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice
Termín splnenia zákazky: do ukončenia kolaudačného konania
Začiatok výkonu činnosti stavebného dozoru je odovzdaním staveniska zhotoviteľovi.
Predpoklad odovzdania staveniska je 11/2022.

4. Predmet verejného obstarávania :

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona č.50/1976
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku §46b Z.z. a ďalšími relevantnými zákonmi a predpismi
platnými v SR v rozsahu a za podmienok dojednaných k stavebným prácam k projektu s názvom
„ KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice - prístavba jedálne“

5. Podrobný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je vykonávanie činností súvisiacich s výkonom stavebného dozoru a to najmä
v rozsahu uvedenom v čl. III, bod 3.1 návrhu komisionárskej zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje
prítomnosť stavebného dozoru na stavbe nasledovne :
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 na odovzdaní a prevzatí staveniska medzi objednávateľom a zhotoviteľom,
 priebežne počas celej doby uskutočňovania stavby a to minimálne 2 x týždenne v celkovom počte
12 hodín za týždeň,
 na kontrolnom dni, ktorý sa bude konať 1 x týždenne,
 na mimoriadnom kontrolnom dni, ktorý sa bude konať v prípade potreby a to 1 x mesačne,
 na odovzdávacom a preberacom konaní,
 na kolaudačnom konaní.

6. Spôsob určenia ceny (špecifikácia ceny):
a) Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu komisionárskej zmluvy musí byť stanovená v
zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
bude vyjadrená v Eur a v štruktúre podľa písm. c) a d).
b) Uchádzač stanoví zmluvnú cenu na základe vlastných výpočtov, činností, výdavkov
a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je pred predložením svojej ponuky povinný
vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie komisionárskej zmluvy, pričom do
zmluvnej ceny zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
c) Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len "zdaniteľná
osoba"), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena v Eur bez DPH,
- DPH 20% v Eur,
- navrhovaná zmluvná cena v Eur vrátane DPH.
d) Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú
v Eur. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v ponuke.

zmluvnú

cenu

e) Pre spracovanie zmluvnej ceny uchádzač vyplní verejným obstarávateľom predloženú špecifikáciu ceny,
ktorá je súčasťou návrhu komisionárskej zmluvy ako prílohy č. 1 tejto zmluvy. Uchádzač musí v cene
predmetu zákazky uviesť pre každú jemu vyhovujúcu kategóriu práce v príslušnej výkonovej fáze
hodinovú sadzbu a uvažovaný počet kalkulovaných hodín. Celková cena v príslušnej kategórii je daná
súčinom hodinovej sadzby a počtu kalkulovaných hodín. Pre položky uvedené v špecifikácii ceny
(kategória práce), s ktorými uchádzač v tej ktorej výkonovej fáze neuvažuje uvedie hodinovú sadzbu a
počet kalkulovaných hodín číslom "0".

7. Spoločný slovník obstarávania ( CPV):
CPV kód : 71520000-9 Stavebný dozor
71247000-1 Dohľad nad stavebnými prácami

8. Predpokladaná hodnota zákazky:

Predpokladaná hodnota zákazky je 5.795,10 Eur bez DPH Eur za celý predmet zákazky .
(Predpokladaná hodnota zákazky bude stanovená na základe prieskumu trhu)

9. Celkové množstvo, rozsah a požiadavky na predmet zákazky:
Podľa Prílohy č.1 – Cenová ponuka

10. Lehota plnenia predmetu zákazky: do ukončenia kolaudačného konania
11. Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky:

Stretnutie účastníkov obhliadky bude realizované až po telefonickom dohovore s kontaktnou
osobou uvedenou v 1. bode tejto výzvy .
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12. Rozdelenie predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ nepovoľuje rozdelenie predmetu zákazky na časti.

13. Variantné riešenie :

Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
14. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude komisionárska zmluva. Podrobné vymedzenie zmluvných
podmienok na dodanie predmetu zákazky (návrh komisionárskej zmluvy) tvorí prílohu č. 1 tejto
výzvy. Uchádzač musí akceptovať verejným obstarávateľom stanovené zmluvné podmienky
dodania predmetu zákazky bez zmeny v plnom rozsahu. V návrhu komisionárskej zmluvy
uchádzač doplní údaje v čl. I a V a vyplní prílohu č. 1 komisionárskej zmluvy, t. j. špecifikáciu
ceny.
15. Miesto dodania predmetu zákazky:
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice

16. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov pridelených na rok 2022-2023
17. Lehota na predloženie ponuky:
Dátum: 25.11.2022
Čas: 10,00 hod
18. Podmienky účasti a doklady , ktorými ich možno preukázať:
a) Doklad o oprávnení uskutočňovať, resp. poskytovať službu alebo realizovať práce (napr. Výpis
z obchodného registra, Živnostenský list, Potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do
zoznamu hospodárskych subjektov), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
b) Doklad o odbornej spôsobilosti ( podľa § 34 ods. 1 písm. g) zákona ) na výkon činnosti stavebného
dozoru vydaný na základe osobitného predpisu - odborná spôsobilosť na vybrané činnosti vo
výstavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. osvedčenie o vykonaní
odbornej skúšky pre činnosť stavebný dozor s odborným zameraním zodpovedajúcim predmetu
zákazky. V prípade, že uvedené osvedčenie bolo vydané po 1.1.2009, tzn. bez označenia odborného
zamerania, žiada verejný obstarávateľ spolu s osvedčením predložiť aj potvrdenie Slovenskej
komory stavebných inžinierov s uvedením podrobnejšieho rozsahu odborného zamerania. Uchádzač
so sídlom mimo územia Slovenskej republiky môže predložiť iný ekvivalentný doklad preukazujúci
požadované skutočnosti a oprávňujúci uchádzača na výkon stavebného dozoru.
c) Čestné vyhlásenie uchádzača - nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej
situácii podľa právnych predpisov - nie je voči uchádzačovi začaté konkurzné konanie alebo
reštrukturalizácia, nie je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na
vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov
platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a nedoplatky do poistných fondov.
d) Uchádzač môže doklad podľa písm. a) a písm. b) nahradiť predložením platného potvrdenia o jeho
zapísaní do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ods. 1 zákona, resp. uvedie, že je do
zoznamu hospodárskych subjektov zapísaný;
e) Doklady uvedené podľa písm. a) až písm. c) predložia uchádzači v rámci ponuky ako fotokópie.
f) Podpísanú cenovú ponuku na celý predmet zákazky v jednotkových cenách a cenách celkom podľa
Prílohy č.1
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19. Spôsob predkladania ponuky:
a) ponuky uchádzačov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na e-mailovú adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode I. tejto výzvy.

20. Štátny jazyk, v ktorom možno ponuku predložiť:
Cenovú ponuku a ďalšie písomnosti predkladá uchádzač v štátnom jazyku Slovenskej republiky.

21. Ponuka musí obsahovať :
 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti osobného postavenia a odbornej a technickej
spôsobilosti, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky
 Cenová ponuka na predmet zákazky, ktorá tvorí Príloha č. 1 - vyplniť, podpísať
 Čestné vyhlásenie uchádzača – konflikt záujmov , ktoré tvorí prílohu č. 2 - vyplniť, podpísať
 Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní , ktoré tvorí
prílohu č. 3 - vyplniť, podpísať

22. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena bez DPH za predmet zákazky
(celkom). Celková cena za predmet zákazky musí byť uvedená v EUR a zaokrúhlená najviac na dve
desatinné miesta.
Verejný obstarávateľ na základe doručených ponúk určí poradie uchádzačov; od najnižšej celkovej
ceny v EUR bez DPH (ponuka sa umiestni na prvom mieste) po najvyššiu celkovú cenu v EUR bez
DPH (najvyššie poradie určené podľa počtu doručených ponúk) a vyhodnotí splnenie
zadefinovaných podmienok účasti v tejto výzve a požiadaviek na ponuku uchádzača, ktorý sa
svojou cenovou ponukou umiestnil na 1. mieste v poradí.

23. Vyhodnotenie ponúk:
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie
požiadaviek na predmet zákazky po vyhodnotení kritérií na vyhodnotenie ponúk,
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhodnotiť splnenie podmienok účasti a splnenie
požiadaviek na predmet zákazky len u uchádzača, ktorý sa po vyhodnotení kritérií na
vyhodnotenie ponúk umiestnil na prvom mieste v poradí,
 Ak uchádzač, ktorý sa po vyhodnotení kritérií umiestnil na prvom mieste v poradí,
nepredložil niektorý z požadovaných dokladov, ktorým preukazuje splnenie podmienok
účasti, alebo nespĺňa podmienky účasti, alebo jeho ponuka nezodpovedá podmienkam pre
realizáciu zákazky, nebude jeho ponuka ďalej vyhodnocovaná a bude vylúčená. O vylúčení
bude uchádzač bezodkladne informovaný verejným obstarávateľom. V prípade vylúčenia
ponuky takéhoto uchádzača bude verejný obstarávateľ vyhodnocovať ponuku uchádzača,
ktorý sa umiestnil na ďalšom mieste v poradí,
 Hodnotenie splnenia podmienok účasti a splnenia požiadaviek na predmet zákazky bude
založené na posúdení predložených dokladov,
 Platnou ponukou je ponuka, ktorá obsahuje prílohy v zmysle bodu 21 tejto Výzvy,
neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami
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a podmienkami uvedenými vo Výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so
všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 V prípade nejasnosti, pochybnosti a potreby objasnenia predložených dokladov v lehote na
predkladanie ponúk, požiada verejný obstarávateľ uchádzača o vysvetlenie ponuky
v lehote určenej verejným obstarávateľom.

24. Otváranie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 25.11.2022 v miestnosti č.219 – na sekretariáte Kúpeľnoliečebného ústavu MV SR ARCO, Ulica 17. novembra č. 6, 914 51 Trenčianske Teplice.
Otváranie ponúk je neverejné.

25. Vysvetlenie súťažných podkladov:
V prípade potreby objasniť poskytnuté podklady môže ktorýkoľvek zo záujemcov e-mailom
požiadať o ich vysvetlenie priamo u kontaktnej osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode I.
tejto výzvy. Poskytnuté vysvetlenie sa stáva súčasťou podkladov poskytnutých verejným
obstarávateľom.

26. Generálna klauzula :
Verejný obstarávateľ bude pri uskutočňovaní tohto postupu zadávania zákazky postupovať
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení, prípadne inými všeobecne
záväznými právnymi predpismi.
Etický kódex vo verejnom obstarávaní - Záujemca, uchádzač sa zaväzuje rešpektovať etický kódex
https://www.uvo.gov.sk/etickykodexzaujemcu-uchadzaca-54b.html, ktorý je zverejnený na
webovom sídle Úradu pre verejné obstarávanie. Porušenie etického kódexu je závažným porušením
profesijných povinností a bude považované verejným obstarávateľom za pokus o neoprávnene
ovplyvnenie postupu verejného obstarávania.

27. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:
Zákazka sa netýka projektu / programu financovaného z fondov EÚ.

28. Doplňujúce informácie:
 Východiskové podklady k predmetu zákazky :
projekt stavby „ KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice – prístavba jedálne (8/2021) ktorý
stanovuje požadované technické a kvalitatívne podmienky predmetu zákazky, s vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácií vrátane neoceneného zoznamu
položiek požadovaných prác s uvedením ich množstva potrebného na určenie ceny za uskutočnenie
práce - „výkazu výmer“ na CD/DVD nosiči, ktorý si záujemca vyžiada e-mailom u kontaktnej
osoby verejného obstarávateľa uvedenej v bode I. tejto výzvy,


Na základe predložených cenových ponúk, verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky
a určí na základe týchto predložených ponúk úspešného uchádzača,



Verejný obstarávateľ zašle oznámenie o výsledku uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a v lehote viazanosti ponúk,

5

KÚPEĽNO – LIEČEBNÝ ÚSTAV MV SR ARCO
Ulica 17. novembra č. 6
914 51 Trenčianske Teplice


V súvislosti so zadávaním zákazky bude verejný obstarávateľ spracúvať osobné údaje fyzických
osôb uvedených v ponuke každého uchádzača, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie
ponúk. Uchádzač je dotknutou osobou, t. j. osobou, o ktorej sú spracované osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú. Osobné údaje budú spracované v súlade s platnou legislatívou za účelom predloženia
ponuky, jej § 59 - § 66 zákona o ochrane osobných údajov a v Nariadení EU čl. 12 – čl. 18,



Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s vystavením objednávky, verejný
obstarávateľ môže vystaviť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí,

 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.


Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu uchádzača,



Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Trenčianskych Tepliciach,14.11.2022

...................................................................
PhDr. Katarína Halasová
riaditeľka KLÚ MV SR ARCO
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