Zadanie zákazky nad 100 000 EUR
podľa Metodického výkladu č. 6 CKO v nadväznosti na Metodický pokyn CKO č. 12, verzia 8

Identifikačné údaje
1 Prijímateľ
2
3

Adresa poverenej osoby
zastupovaním
Kontaktná osoba
(meno, telefón, email)

HERN s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Námestovo
IČO: 36 381 047
E-VO, s.r.o., Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava
Marek Havaš, +421 (2) 2102 5897, klient@tenders.sk
obstaravanie@e-vo.sk

Predmet zákazky
4

Názov zákazky

5

7

Druh zákazky
(tovary/služby/stavebné práce/
potraviny):
Spoločný slovník obstarávania
(CPV):
Stručný opis predmetu zákazky

8

Predpokladaná hodnota zákazky

6

Zníženie energetickej náročnosti objektov spoločnosti
HERN s.r.o. Námestovo
Stavebné práce

45000000-7 – Stavebné práce
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na
projekte „Zníženie energetickej náročnosti objektov
spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo“ v zmysle podmienok
priloženej Zmluvy o dielo a na základe projektovej
dokumentácie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu tejto
výzvy.
2 459 027,00 Eur bez DPH

Výsledok zadania zákazky
9

Zmluva, rámcová zmluva alebo
objednávka

Zmluva o dielo

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
10 Najnižšia cena bez DPH

Váha – 100 %

Predloženie ponuky
11 Požadovaný spôsob určenia ceny
v cenovej ponuke
12 Obsah ponuky

Celková cena v EUR bez DPH
1. vyplnený návrh na plnenie kritérií (podľa prílohy č. 1)
2. vyplnený a nacenený výkaz výmer (podľa prílohy č. 3)
3. vyplnený návrh Zmluvy o dielo spolu s vypracovanou
prílohou č. 4 – Harmonogramom výstavby (podľa prílohy
č. 4). Harmonogram výstavby žiadame nastaviť v súlade
s lehotou realizácie stanovenou v bode 19 tejto výzvy, s
predpokladaným zahájením stavebných prác/prevzatím
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13 Označenie ponuky

staveniska: 04/2021. Harmonogram výstavby bude pred
podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom aktualizovaný
za účelom zosúladenia dátumov/miľníkov s reálnym
stavom s ohľadom na dátum podpisu Zmluvy o dielo, za
súčasného dodržania stanovenej lehoty realizácie.
4. doklady na preukázanie podmienok účasti (podľa bodu
35)
Názov zákazky – „Zníženie energetickej náročnosti objektov
spoločnosti HERN s.r.o. Námestovo“

14 Miesto a spôsob doručenia
Ponuka sa doručuje e-mailom na adresu uvedenú v bode 3
ponuky
tejto výzvy.
15 Lehota na predkladanie ponúk
30.12.2020, 10:00 hod.
(deň a hodina)
Lehota na otvárania ponúk
30.12.2020, 10:30 hod./ neverejné otváranie ponúk
(deň a hodina)
16 Lehota viazanosti ponuky (dátum) 31.05.2021
17 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči prijímateľovi.
Miesto realizácie a lehota dodania predmetu zákazky
18 Miesto realizácie

HERN s.r.o., Kliňanská 564, 029 01 Námestovo

19 Lehota realizácie

10 mesiacov od prevzatia staveniska

Doplňujúce informácie
20 V prípade potreby prijímateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť informácie
uvedené v zadávaní zákazky. Vysvetlenie alebo prípadné doplnenie informácií uvedených v zadaní
bude zaslané všetkým záujemcom a zverejnené na webovej stránke prijímateľa.
21 Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia.
22 Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk bude zaslané
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
23 V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, prijímateľ opätovne vyhodnotí ponuky
ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí
v poradí.
24 Prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk ak cenová ponuka nebude
vyhovovať finančným možnostiam prijímateľa.
25 Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a ktorého
ponuka bude cenovo najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady
uchádzača.
26 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
27 Variantné riešenie sa nepripúšťa.
28 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, prípadne českom jazyku.
29 Ponuky sa predkladajú v mene euro.
30 V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na predloženie
cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú.
31 Prijímateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou
bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr.
32 Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na predkladanie
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ponúk.
Podrobný opis predmetu zákazky
33 Opis predmetu zákazky je obsiahnutý v prílohách č. 2 (Projektová dokumentácia) a 3 (Výkaz výmer)
tejto výzvy.
Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ
výrobku, alebo výrobok konkrétneho výrobcu, prijímateľ umožňuje nahradiť takýto výrobok
ekvivalentným výrobkom. Pri výrobkoch, príslušenstvách konkrétnej značky, môže uchádzač
predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.
34 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky.
Podmienky účasti
35 Uchádzač predloží:
1.) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu
zákazky;
2.) doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa finančného a ekonomického
postavenia, konkrétne prehľad o celkovom obrate za predchádzajúce tri hospodárske
roky, resp. za roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia
prevádzkovania činnosti, a to súhrnne vo výške min. 4 900 000,- EUR bez DPH. Uchádzač k
prehľadom o celkovom obrate predloží aj overené výkazy ziskov a strát alebo overené
výkazy o príjmoch a výdavkoch, za predchádzajúce tri hospodárske roky, resp. za roky, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti. Uchádzač
nemusí vyššie požadovane doklady - výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch - predkladať, pokiaľ má tieto požadované doklady zverejnené vo verejnej časti
registra účtovných závierok, ktorého správcom je Ministerstvo financií SR. Uchádzač na
túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke;
3.) doklad preukazujúci splnenie podmienky účasti týkajúcej sa technickej a odbornej
spôsobilosti, konkrétne zoznam stavebných prác rovnakého alebo obdobného charakteru
ako je predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia zákazky
s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Uchádzač predloží zoznam
uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet
zákazky, pričom boli kumulatívne s rozpočtovým nákladom minimálne 2 400 000 EUR bez
DPH za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia zákazky.
Uvedené doklady v zmysle bodov 1.)-3.), ako aj ostatné dokumenty tvoriace ponuku v zmysle
bodu 12 tejto výzvy uchádzač predloží vo forme skenu originálneho vyhotovenia.
Splnenie podmienok účasti týkajúcich sa ekonomického a finančného postavenia a technickej a
odbornej spôsobilosti požadovaných v zmysle bodov 2.) a 3.) možno predbežne nahradiť
predložením čestného vyhlásenia, pričom uchádzač je povinný doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti nahradené čestným vyhlásením poskytnúť prijímateľovi na jeho požiadanie.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nahradené čestným vyhlásením predkladá
taktiež uchádzač, ktorý bol prijímateľom vyhodnotený ako úspešný, pred podpisom zmluvy.
V prípade, ak uchádzač predkladá dokumenty v inej mene ako EUR, v predloženom prehľade
uvedie sumu v pôvodnej mene a uvedie aj sumu v EUR. V prípade cudzích mien v dokumentoch
uchádzača, ktorými preukazuje obrat, uchádzač použije pravidlo prepočtu na menu EUR podľa
kumulatívneho ročného kurzu relevantného roku obratu podľa kurzového lístka ECB (dostupný
tiež napr. na www.nbs.sk).
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Prílohy:
č. 1 – Návrh na plnenie kritéria
č. 2 – Projektová dokumentácia
č. 3 – Výkaz výmer
č. 4 – Zmluva o dielo

Marek Havaš
Osoba zodpovedná za proces
zadávania zákazky
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