Výzva na predloženie cenovej ponuky
(ďalej len „Výzva“)
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Sídlo:

Židovská 1, 815 15 Bratislava

IČO:

30794544

Kontaktná osoba:

Henrich Koložváry

E-mail:

h.kolozvary@bkis.sk

Telefón:

+421 911527129

2. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky
Názov:

Rekonštrukcia kotolne - oprava kotla formou výmeny

CPV:

50531100-7 - Opravy a údržba kotlov

Druh:

Stavebné práce

Elektronická aukcia:

Nie

Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 13 987,00

3. Špecifikácia predmetu zákazky
Rekonštrukcia kotolne BKIS Mlynská Dolina 47. Výmena zdroja tepla, obnova kotolne v objekte v
Mlynskej doline a nový energeticky úspornejší kotol s celoročnou kondenzáciou.

4. Doklady ktoré je uchádzač povinný predložiť (obsah ponuky)
a) Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
záujemca predložiť vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených
kópií (sken):
-

Doklady o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky. V prípade ak je uchádzač zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov, tento doklad nepredkladá a túto informáciu uvedie vo svojej
ponuke.

-

Doklad o tom, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu – scan. Vzor čestného vyhlásenia je uvedený v Prílohe č.2 tejto Výzvy.
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Osobné údaje dotknutých osôb, ktoré sú súčasťou tohto procesu verejného obstarávania, sú
spracúvané verejným obstarávateľom na vopred vymedzený účel v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5. Typ zmluvného vzťahu
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie požadovaného množstva predmetu
zákazky.

6. Trvanie zmluvného vzťahu
Termín plnenia je do 28.12.2022.

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je Najnižšia cena.
Hodnotená cena bude vrátane DPH.
Elektronická aukcia: Nie

8. Predkladanie ponúk
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných
dokladov
a dokumentov
v systéme
JOSEPHINE
umiestnenom
na
webovej
adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/32284/summary.

9. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: 13.10.2022 12:00:00

10. Vysvetľovanie výzvy
10.1 V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej
dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme
JOSEPHINE prostredníctvom záložky „KOMUNIKÁCIA“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí
svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty
na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie
a doručenie odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný
prostredníctvom notifikačného e-mailu.
10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
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10.3. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky v objekte
BKIS, Mlynská dolina č. 47, Bratislava, aby si sami overili potrebný rozsah prác a získali
všetky potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby bola
ponuka kvalifikovaná a zohľadňovala celý objem potrebných prác a dodávok materiálu.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu záujemcov.
Záujemcovia, ktorí prejavili záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie predmetu
zákazky si dohodnú vopred dátum a čas obhliadky na kontakte: Ing. Milan Galandák, vedúci
prevádzkového oddelenia BKIS, tel.: +421 905 287 405, e – mail: m.galandak@bkis.sk.

11. Vyhodnotenie ponúk:
11.1 Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky
a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky
KOMUNIKÁCIA“.
11.2 Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie
predložených dokladov.
11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zákazku zrušiť, odmietnuť všetky predložené
ponuky a v prípade potreby súťaž opakovať.
11.4 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky najprv podľa zvoleného kritériá a následne u
uchádzača umiestneného na 1. mieste vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek
na predmet zákazky. V prípade potreby vyhodnotí aj ponuku ďalšie uchádzača v poradí
podľa stanoveného kritériá.

12. Prílohy:
Príloha č.1 – Špecifikácia prác a dodávok
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie

13. Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom
notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej
zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „ZAUJÍMA MA TO“ (v pravej hornej časti obrazovky)
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické špecifikácie a technické normy ako aj
súvisiace právne a technické predpisy.
Faktúra bude vystavená do 15 dní od riadneho odovzdania a prevzatia prác a podpísaní zápisu o
odovzdaní a prevzatí prác v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 74 ods. 1 tohto zákona. Faktúra
bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác
odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa.
Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané práce je do 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna
alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po
dni doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nevykoná a neodovzdá práce
objednávateľovi v dohodnutom termíne, objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny za každý deň omeškania. Splatnosť zmluvnej
pokuty je do 30 dní od jej uplatnenia. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou
faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného
zákonníka. Vzťahy vyplývajúce z tejto objednávky sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Záručná doba za riadne vykonané práce je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a
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prevzatia prác bez vád a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva
objednávateľa na odstránenie vád doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady a povinnosti v oblasti požiarnej ochrany
(ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany životného
prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu
celej doby plnenia tejto zmluvy. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu
zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. Poverená osoba objednávateľa oboznámi zhotoviteľa s
internými predpismi a pravidlami objednávateľa vzťahujúcimi sa k BOZP v mieste plnenia v zmysle
zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov, o čom spíšu zápis o poučení o BOZP. Zhotoviteľ pred začatím
vykonávania prác vykoná a písomne preukáže preškolenie svojich zamestnancov o BOZP a
požiarnej ochrany. Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov je povinný zabezpečovať
ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so
zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

V Bratislava, dňa 03.10.2022.

.........................………………………............................
Mgr. Ing. Henrich Koložváry
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Príloha č.1 Výzvy na predkladanie ponúk

Špecifikácia prác a dodávok
Cenová kalkulácia na Rekonštrukciu kotolne BKIS Mlynská Dolina, BA

Dodávka
Práca
Kondenzačný kotol Buderus GB 162 - 70 kW alebo ekv.
Čerpadlová skupina pre GB 162
Regulátor RC 310
Expanzná nádoba 140 l
Plynová skriňa
Komínová sada GAK
Neutralizačné zariadenie
Rezanie betónu pre odvod kondenzu
Jadrové vrtanie pre komín
Kúrenárske a inštalačné práce
Elektroinštalačné práce
Elektroinštalačný materiál ( + svietildlo)
Kúrenársky materiál (rúry, GK, holendre, a.i.)
Stavebné úpravy + materiál ( vysprávky , malovanie , náter podlahy)
Revízie VTZ plynových , tlakových, komín
Likvidácia odpadu
Projekt skutočného vyhotovenia
Uvedenie do prevádzky UDP Buderus
Dopravné náklady
Spolu bez DPH
Spolu s DPH

jed. cena

počet m/ks/h

cena spolu

-

€
€

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk
Čestné vyhlásenie
Rekonštrukcia kotolne - oprava kotla formou výmeny
Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
Kontaktné údaje:
IBAN:

Ako uchádzač vyhlasujem, že že v mnou navrhovaných cenách v súlade s Výzvou na
predkladanie ponúk sú zahrnuté všetky moje náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Zároveň čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte svojho sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.
V ..............................., dňa ...............................

..............................................................
Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

