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INPRO POPRAD, s.r.o.
Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01 Poprad
IČO: 36501476 DIČ: 2021929910 IČ DPH: SK2021929910
Mob.: +421 903 785 720, E-mail: inpropoprad4@gmail.com
Č.j.: CHEMOSVIT STROJCHEM – výzva na predl. ponuky
V Poprade, dňa 18.05.2021

potencionálni záujemcovia
(zverejnenie na webovom sídle
prijímateľa NFP)
----------------------------------------

VEC: Zadávanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom:
„Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu 62-63“

- výzva na predloženie ponuky
INPRO POPRAD, s.r.o., ako poverená/splnomocnená osoba splnomocniteľa: CHEMOSVIT
STROJCHEM, s.r.o., Štúrova 101, 059 21 Svit, okr. Poprad (prijímateľ nenávratného finančného
príspevku ďalej len „NFP“) pre zadanie zákazky na uskutočnenie stavebných prác - predmetu
zákazky s názvom: „Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu 62-63“, týmto
vyzýva oprávnených zhotoviteľov (potencionálnych záujemcov) na predloženie ponuky pre daný
predmet zákazky.
Pozn.: nakoľko prijímateľ NFP nie je klasický verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ,
obdržal finančné prostriedky vo forme NFP vo výške nižšej ako 50% z celkových výdavkov
projektu (45%), nevzťahuje sa naňho zákon o verejnom obstarávaní a preto postupuje pri
predmetnom verejnom obstarávaní v zmysle aktuálne platného Metodického pokynu
Centrálneho koordinačného orgánu č. 12 verzia 8 (ďalej aj „MP CKO č. 12“) s dátumom vydania
30.10.2020 a účinnosti 31.10.2020 - časť 7 Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek
zadávaných osobou, ktorej poskytne verejný obstarávateľ 50% a menej finančných prostriedkov
na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, podčasť 7.1
Zákazky nad 100 000 eur, vo väzbe na Príručku k procesu verejného obstarávania od SIEA
Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti podpory: Prioritná os 4, verzia
6.1 z 30.12.2020 – časť 3 Zadávanie zákaziek podľa § 1 ZVO, na ktoré sa zákon o verejnom
obstarávaní nevzťahuje, podčasť 3.4.2 Pravidlá obstarávania a kontroly zákaziek zadávaných
osobou, ktorej poskytne poskytovateľ 50% a menej finančných prostriedkov z NFP s ohľadom
na aktualizáciu MP CKO č. 12 – Zákazky nad 100 000 EUR.
1. Identifikácia prijímateľa NFP, ktorý zadáva zákazku:
CHEMOSVIT STROJCHEM, s.r.o.
Sídlo:
Štúrova 101, 059 21 Svit, okr. Poprad
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Zapísaný v:
Štatutárny zástupca:

OR SR: Okresného súdu Prešov,
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 38881/P
Ing. Martin Ľach, konateľ
Ing. Peter Hric, prokurista a ekonomický riaditeľ

Zástupca vo veciach
zmluvných:
Ing. Martin Ľach, konateľ
v technických veciach:
Ing. František Galuš, CHEMOSVIT SLUŽBY, s.r.o.
k podmienkam eurofondov: Ing. Alojz Gandi, CHEMOSVIT, a.s.
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN:
SK03 0900 0000 0004 9051 4302
SWIFT (BIC):
GIBASKBX
IČO:
36 459 852
DIČ:
2020016141
IČ DPH:
SK2020016141
Tel.:
+421 52 715 2026
E-mail:
galus.f@chemosvit.sk
Webová stránka:
https://www.strojchem.com
(tieto údaje musia byť súčasťou zmluvy)
2. Predmet zákazky:
predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - predmetu zákazky s názvom:
„Zníženie energetickej náročnosti priemyselného objektu 62-63“
Druh zákazky:
zákazka na uskutočnenie stavebných prác
3. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky:
Opis projektu:
Riešená budova je zložená z dvoch celkov:
Celok priemyselnej výroby - budova 62 - výrobná časť priemyselného objektu súp. č. 758.
Celok administratívy – budova 63 - administratívna časť priemyselného objektu súp. č. 758.
Budova 63 je trojpodlažná administratívna časť priemyselného objektu s čiastočným
podpivničením. Budova 62 je jednopodlažná výrobná hala.
- Podzemné podlažie budovy 63 tvorí výmenníková stanica.
- Prízemie budovy 63 tvorí prevádzka jedálne, skladovacie priestory, šatne a umyvárne,
technologické zázemie a kancelárske priestory. Prízemia budovy 62 tvoria výrobné,
skladové, technologické a kancelárske priestory.
- Druhé a tretie nadzemné podlažie budovy 63 tvoria kancelárske, skladové a hygienické
priestory.
Súčasťou projektovej dokumentácie (ďalej aj „PD“) je aj „Rekonštrukcia systému
vykurovania“, no táto časť nie je predmetom verejného obstarávania a tým aj Výkazu výmer –
Rozpočtu.
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Stavebno – technické riešenie stavby, okrem vyššie uvedeného, pozostáva z nasledovných
hlavných častí:
- Zateplenie obvodového plášťa
- Zateplenie strechy
- Výmena okien a dverí
- Ostatné súvisiace práce
Opis hlavných navrhovaných stavebných prác:
Zateplenie obvodového plášťa
Fasáda nespĺňa požadované mechanické, teplotechnické a estetické vlastnosti. Riešenie: V
rámci rekonštrukcie fasády navrhujeme osekanie všetkých nesúdržných častí fasády. Po
vykonaní búracích a demontážnych prác sa na plochy fasády prikotví kontaktný zatepľovací
systém rôznych hrúbok.
Zateplenie strechy
Budova 63 je prestrešená plochou strechou. Pôvodná strešná konštrukcia prešla od kolaudácie
objektu minimálne jednou, nedávnou, rekonštrukciou strešnej roviny. Strešný plášť nie je
dostatočne zateplený – nespĺňa teplotechnické a hygienické vlastnosti.
Riešenie: Z dôvodu nedávnej rekonštrukcie hydroizolačnej roviny plochej strechy navrhujeme
strechu dotepliť z interiérovej strany. Uvedeným spôsobom zateplenia strechy nebude
dochádzať k posunutiu rosného bodu a tým aj nepriaznivým vplyvom na stavebnú
konštrukciu. (viď. výpočet na konci súhrnnej technickej správy).
Výmena okien a dverí
Okná a vchodové dvere boli z veľkej časti v minulosti vymenené za nové (okná boli
vymenené v roku 2006). Väčšina okien sú plastové s izolačným dvojsklom. Niektoré dverné
a okenné konštrukcie sú ešte pôvodné.
Riešenie: V rámci rekonštrukcie navrhujeme výmenu všetkých okenných a dverných
konštrukcií za nové plastové s izolačným trojsklom a taktiež výmenu všetkých parapetných
oplechovaní za nové hliníkové.
Sekcionárne brány vo výrobnej časti sú z veľkej časti vymenené za nové a vyhovujú
teplotechnicky aj esteticky. Riešenie: Výmena pôvodnej oceľovej brány za sekcionárnu.
Ostatné súvisiace práce:
- ostatné práce súvisiace so zateplením obvodového plášťa a strechy (zemné práce, zvislé
a kompletné konštrukcie, komunikácie, búracie práce, presun hmôt, izolácie proti vode
a vlhkosti, konštrukcie klampiarske, konštrukcie doplnkové kovové, nátery, maľby,
hodinové zúčtovacie sadzby; bleskozvod; osvetlenie).
Kód CPV:
Hlavný slovník:
45213250-0 Stavebné práce na stavbe priemyselných budov
45100000-8 Príprava staveniska
45113000-2 Práce na stavenisku
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45261400-8 Oplechovanie
45261410-1 Strešné izolačné práce
45262120-8 Montáž lešení
45262110-5 Demontáž lešení
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
45443000-4 Fasádne práce
45452000-0 Čistenie exteriérov budov
Doplnkový slovník:
IA01-9 Projektovanie a výstavba
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené:
- v prílohe č.2 výzvy na predloženie ponuky: Výkaz výmer – Rozpočet na vyplnenie a
ocenenie predmetu zákazky vo formáte xls,
- v prílohe č.5 výzvy: Podklady pre realizáciu – Projektová dokumentácia vo formáte pdf.
Pokiaľ niektoré technické špecifikácie predmetu zákazky - Výkaz výmer - Rozpočet
(predmetné položky), resp. podklady pre realizáciu, odkazujú na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by
tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov prác,
záujemca môže tieto špecifikácie nahradiť v ponuke ekvivalentnými (porovnateľnými)
s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami.
V zmluvnej cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetného stavebného diela a minimálne ďalšie nižšie uvedené náklady, t.j. pokiaľ z popisu
položiek vo Výkaze výmer nevyplýva inak, jednotkové ceny musia obsahovať všetky
prípadné náklady na (ak je relevantné):
- náklady na realizáciu stavebného diela v zmysle Výkazu výmer – Rozpočtu, PD, za
podmienok uvedených v ZoD,
- náklady na zriadenie, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska, skladov, kancelárií a
ostatného vybavenia zhotoviteľa (vrátane poplatkov za elektrinu a vodné), ktoré si zriadi
zhotoviteľ pred začatím prác a počas výstavby,
- náklady na adekvátne zabezpečenie zariadenia staveniska resp. materiálových skladov
zhotoviteľa proti odcudzeniu počas lehoty výstavby, vrátane nákladov na prípadnú strážnu
službu,
- náklady na provizórne oddelenie staveniska, resp. jeho časti, kde sa realizujú práce, podľa
dohody s objednávateľom, aby nebol znemožnený prístup do objektov, na susediace
pozemky,
- všetky náklady na nákup/zaobstaranie materiálov (najmä pomocných) bez ohľadu na to, či
sú vo výkazoch samostatne uvedené alebo nie, príslušenstvo a pomocné stavebné materiály
potrebné k zhotoveniu diela,
- náklady na vertikálny a horizontálny presun akýchkoľvek hmôt v akýchkoľvek množstvách
(materiálu na zabudovanie, výrobkov, odstránených podkladov a povrchov spevnených
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-

-

-

a nespevnených, pomocného a podružného materiálu a pod.) na stavenisku a mimo
staveniska vrátane prípadných poplatkov,
náklady na nakládku/vykládku a odvoz vybúraného materiálu, sute, ostatného alebo
prípadne nebezpečného odpadu na skládku do akejkoľvek vzdialenosti, vrátane poplatkov
za zneškodnenie odpadu, vrátane poplatkov za uloženie na skládke. Zhotoviteľ je povinný
viesť evidenciu o stavebných odpadoch vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania
stavebných prác (§ 77 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) podľa prílohy č. 1 Vyhlášky MŽP SR č.
366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti,
náklady na zákonnú likvidáciu odpadov vrátane všetkých poplatkov, vrátane odovzdania
dokladov o ich nakladaní objednávateľovi,
náklady na rezanie konštrukcií v potrebnom počte rezaní, potrebnej hĺbke a dĺžke mimo
Výkazu výmer - Rozpočtu, pokiaľ to bude nevyhnutné pre realizáciu stavebného diela
alebo nápravu poškodených konštrukcií zhotoviteľom,
náklady na opravu poškodených komunikácií, plôch, konštrukcií a pod. zhotoviteľom s
uvedením do pôvodného stavu,
náklady na presun hmôt na medzidepónie, resp. medziskládky v oboch smeroch, vrátane
nakládky, vykládky a poplatkov, vrátane nákladov za zriadenie a udržiavanie
medzidepónií, resp. medziskládok. Medzidepónie a medziskládky budú určené po dohode
objednávateľa so zhotoviteľom a užívateľom dotknutých pozemkov,
náklady na zriadenie a odstránenie všetkých dočasných a pomocných prác a diel ako napr.
lešenie, podoprenie, paženie, čerpanie podzemnej alebo povrchovej vody a pod.,
náklady na vyčistenie stavebných konštrukcií, odovzdávaného stavebného diela a
staveniska,
náklady na stratné zabudovávaných materiálov,
náklady na vybavenie, zaistenie, osvetlenie pracovísk, strojov, pomocného náradia,
mechanizácie, lešení, skladovacích plôch a priestorov a pracovných prístreškov
zhotoviteľa,
náklady na ochranu nadväzujúcich alebo susediacich pozemkov a objektov proti
znečisteniu alebo poškodeniu a ich odstránenie a uvedenie do pôvodného stavu,
náklady na čistenie komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev, staveniska a pod.,
ktoré budú znečistené vlastnou stavebnou činnosťou zhotoviteľa počas celej doby
výstavby, vrátane zákonnej likvidácie odpadov,
náklady na ochranné opatrenia pre vykonané práce až do doby ich prevzatia
objednávateľom,
náklady na výkony kompletizácie stavby pred odovzdávacím a preberacím konaním,
všeobecné riziká, ako napr. sťažené dopravné podmienky, územné vplyvy, prevádzkové
vplyvy, nevyhnutné doplňujúce prieskumy pri sondáži podzemných vedení (pokiaľ budú
vykonávané) a pod.,
všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady, dane, náklady na vlastný dozor, odmeny,
odlučné, cestovné a vedľajšie položky a výdaje zhotoviteľa,
náklady na zabezpečenie súladu vykonávaných prác s požiadavkami na bezpečnosť a
ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov a osôb prechádzajúcich staveniskom,
náklady na zabezpečenie súladu s požiadavkami systému riadenia kvality,
náklady na vykonanie všetkých skúšok, monitoringov, kontrol, atestov, odborných
prehliadok, revízií, vrátane zabezpečenia a likvidácie skúšobných médií,
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- náklady súvisiace so zabezpečením požiadaviek požiarnej ochrany,
- náklady na uzavretie poistenia zodpovednosti za škody, pri výkone činnosti a škody
spôsobené vyššou mocou a na majetku a zdraví tretím osobám v súvislosti s jeho
činnosťou a prevádzkou, ako aj v súvislosti s činnosťou a prevádzkou jeho subdodávateľov
(ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“). Minimálna poistná suma pre poistenie
zodpovednosti za škodu je 700 000,00 €. Minimálna poistná doba je do doby úspešného
odovzdávacieho a preberacieho konania stavebného diela,
- náklady na prípadné vypracovanie podrobnejšej projektovej dokumentácie zhotoviteľa,
pokiaľ bude pre zhotoviteľa potrebná,
- náklady na zaznamenanie zmien a odchýlok od pôvodnej PD (dokumentácia skutočného
vyhotovenia) v potrebnom počte vyhotovení,
- predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu stavebného diela a
potrebné k uvedeniu diela do prevádzky min. v troch exemplároch a to najmä: stavebný
denník, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, predpísané
protokoly o skúškach a revízie, záručné listy, doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas
výstavby, podrobná fotodokumentácia realizovaných stavebných prác, dokumentácia
skutočného vyhotovenia a pod.

Obhliadka:
Odporúča sa záujemcom vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby si sami
overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky miesta realizácie, na
podklady poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame obhliadku vykonať.
Spoločná obhliadka je stanovená na deň 26.05.2021 o 09:00 hod. so stretnutím na recepcii
administratívnej budovy CHEMOSVIT, a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit. Záujemcom pri
spoločnej obhliadke miesta realizácie stavebného diela bude k dispozícii kontaktná osoba Ing.
František Galuš, tel.: +421 905 755 742. Uskutočnenie obhliadky miesta realizácie predmetu
zákazky za účasti kontaktnej osoby v inom termíne nebude možné. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom zadávania zákazky:
Zmluva o dielo (ďalej len „ZoD“ alebo „zmluva“), ktorá bude uzavretá s úspešným
uchádzačom v lehote viazaností ponúk, v zmysle vzoru z prílohy č.1 tejto výzvy na
predloženie ponuky.
Do návrhu ZoD len úspešný uchádzač doplní iba svoje identifikačné údaje; podiel plnenia zo
zmluvy, ktorý bude zabezpečovať subdodávateľsky; titul, meno a priezvisko s kontaktmi
zodpovednej osoby za realizáciu (stavbyvedúci); titul, meno a priezvisko s kontaktmi
zodpovednej osoby za BOZP na stavbe; lehotu výstavby; ponukovú cenu predmetu zákazky
v požadovanom členení, sadzbu DPH; ZoD podpíše štatutárny orgán uchádzača alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iný zástupca uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie ZoD v oznámení o výsledku.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky:
728 448,30 € bez DPH.
6. Miesto dodania predmetu zákazky:
priemyselný areál CHEMOSVIT, a.s., 059 21 Svit; p.č. KN-C 441/40 k.ú. Svit; súp. č. 758
v zmysle projektovej dokumentácie.
7. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie
zmluvy):
termín realizácie a dodania predmetu zákazky, ukončené úspešným odovzdávacím
a preberacím konaním, prihliadajúc pritom na rozsah, zložitosť a náročnosť stavebného diela;
možnosti financovania a pod.:
- do 36 týždňov (v zmysle ZoD) odo dňa odovzdania staveniska pre úspešného uchádzača –
zhotoviteľa. Objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi na realizáciu do 6 pracovných
dní po nadobudnutí účinnosti ZoD.
Uchádzač môže v rámci ponuky a zmluvy ponúknuť aj kratšiu lehotu realizácie, ako je
predpísaná maximálna lehota.
Doplnkové rozhodovacie kritérium: v prípade rovnosti celkových ponukových cien dvoch
alebo viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena časti
(Výkazu výmer – Rozpočtu): Zateplenie obvodového plášťa.
Ďalšie záväzné podmienky určujúce začiatok a koniec realizácie predmetu zmluvy sú
predpísané v zmluvných podmienkach (príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky).
8. Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady sú súčasťou tejto výzvy na predloženie ponuky.
9. Financovanie predmetu zákazky:
z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 45%
celkových oprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP; z finančných
prostriedkov objednávateľa vo výške 55% celkových oprávnených výdavkov v zmysle
Zmluvy o poskytnutí NFP.
Podkladom pre zaplatenie ceny plnenia – predmetu zmluvy budú daňové doklady – faktúry.
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet
zmluvy po prevádzkyschopných ucelených celkoch (fakturačných celkoch) na základe
skutočne vykonaných prác odsúhlasených a potvrdených zástupcom objednávateľa vo veciach
technických a zmluvných a stavebným dozorom v súpise vykonaných prác.
Objednávateľ je povinný takto predložený súpis prác a dodávok odsúhlasiť alebo vrátiť
s uvedením výhrad v lehote do 5-tich pracovných dní od jeho obdržania.
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Objednávateľ uhradí faktúry do výšky 90% z dohodnutej ceny vrátane DPH za dokončenú
časť (fakturačný celok). Zvyšných 10% z ceny dokončenej časti uhradí objednávateľ až po
ukončení a úspešnom prevzatí celého diela.
Za ucelené celky (fakturačné celky) sa budú považovať ukončené práce na jednotlivých
častiach stavebného diela v zmysle Výkazu výmer - Rozpočtu:
časť 1 – Zateplenie obvodového plášťa
(vrátane pol. č. 35, 38 z časti Výmena okien a dverí)
časť 2 – Zateplenie strechy
časť 3 – Výmena okien a dverí
(bez pol. č. 35, 38)
časť 4 – Ostatné súvisiace práce.
Ďalšie záväzné podmienky financovania predmetu zmluvy sú predpísané v zmluvných
podmienkach (príloha č. 1 výzvy na predloženie ponuky).
10. Lehota na predloženie ponuky:
do 07.06.2021 do 10:30 hod.

11. Miesto predloženia ponuky:
ponuku v listinnej podobe doručiť poverenej/splnomocnenej osobe:
- v listinnej podobe na adresu: INPRO POPRAD, s.r.o., Ústecko-Orlická 3300/25, 058 01
Poprad.
Kontaktná osoba pre osobné doručenie ponuky: Ing. Vladimír Margetaj, e-mail:
inpropoprad4@gmail.com, tel.: +421 903 785 720.
12. Spôsob predloženia ponuky:
ponuku doručiť poštou, osobne, kuriérom do predpísaného miesta predloženia ponuky.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob vyhodnotenia
ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom bez DPH
v €, resp. konečná cena pre neplatcov DPH = 100%. Nakoľko prijímateľ NFP je platcom
DPH.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou bez DPH, resp. konečnou
cenou pre neplatcov DPH. Poradie ostatných ponúk sa určí vzájomným porovnaním
ponukových cien (vyššia cena – nižšie poradové miesto).
Doplnkové rozhodovacie kritérium: v prípade rovnosti celkových ponukových cien dvoch
alebo viacerých uchádzačov o výslednom poradí rozhodne nižšia ponúknutá cena časti
(Výkazu výmer – Rozpočtu): Zateplenie obvodového plášťa.
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14. Pokyny na vypracovanie a zostavenie ponuky:
14.1 forma, počet vyhotovení ponuky:
- v písomnej (listinnej) forme,
- na celý predmet zákazky,
- v jednom originálnom vyhotovení.
jazyk ponuky:
- v štátnom jazyku (slovenskom) alebo v českom jazyku. Uchádzači so sídlom mimo
územia SR alebo ČR musia ponuku predložiť v pôvodnom jazyku a súčasne musí byť
úradne preložená do štátneho jazyka. Ak sa zistí rozdiel v jej obsahu, rozhodujúci je
úradný preklad do štátneho jazyka.
spôsob označenia listinnej podoby ponuky:
- v uzavretom obale s uvedením adresáta (poverenej/splnomocnenej osoby);
obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača; s označením
„súťaž – NEOTVÁRAŤ“ a s heslom súťaže: „CHEMOSVIT STROJCHEM Ponuka“.
možnosť, resp. nemožnosť predloženia variantného riešenia:
- predložiť variantné riešenia sa neumožňuje - nie sú prípustné.
možnosť, resp. nemožnosť delenia zákazky:
- rozdelenie predmetu zákazky na časti sa neumožňuje.
14.2

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
14.2.1 Krycí list ponuky, ktorý bude obsahovať:
▪ Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, kontaktná
osoba za uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, internetové stránka a
pod.) – odporúčame predložiť;
▪ Návrh na plnenie kritérií (ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná
cena pre neplatcov DPH);
▪ Lehota dodania-výstavby – uvedená v týždňoch.
Vzor Krycieho listu ponuky je prílohou č. 3 tejto výzvy.
14.2.2 Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk - ponuková
cena spolu bez DPH, sadzba DPH a s DPH v €, resp. konečná cena na predmet
zákazky – vyplnený Výkaz výmer – Rozpočet, ktorý je prílohou č.2 tejto výzvy.
Vo Výkaze výmer - Rozpočte záujemca/uchádzač vyplní jednotkové ceny
jednotlivých položiek cenou zaokrúhlenou na 2 desatinné miesta (napr. príkaz
Round) a vždy cenou vyššou ako 0,00 €, ocenením uchádzač preukazuje splnenie
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky – splnenie
parametrov/opisu položky. Jednotkové ceny, ceny položiek, DPH a ceny celkom
uviesť na 2 desatinné miesta.
V cene predmetu zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou
a úspešným odovzdaním diela objednávateľovi v zmysle bodu 3 tejto výzvy na
predloženie ponuky. Cena v požadovanom členení (bez DPH, sadzba a výška DPH
a vrátane DPH v €) musí vychádzať z oceneného Výkazu výmer.
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V prípade subjektu (uchádzača), ktorý nie je platiteľom DPH, resp. nie je platiteľom
DPH registrovaným v SR postačuje uviesť ceny bez DPH s poznámkou (v
identifikačných údajoch), že nie je platcom DPH a cena je konečná, t. j. do
príslušných buniek Výkazu výmer – Rozpočtu v programe Excel „sadzba DPH v %“
uviesť hodnotu „0“.
Uchádzač je povinný oceniť všetky položky Výkazu výmer (jednotkovou cenou
vyššou ako 0,00 €) a zároveň sa zakazuje akokoľvek pozmeňovať Výkaz výmer
(poradie položiek, vkladanie dodatočných položiek a pod.), okrem prípadného
zvýrazneného doplnenia textu jednotlivých položiek, v ktorých uchádzač použije
ekvivalent výrobku, materiálu a pod. Záväzný pre spracovanie ponuky a ocenenie
uchádzačmi je priložený Výkaz výmer – Rozpočet. Dôrazne žiadame
záujemcov/uchádzačov, aby vypĺňali obdržanú prílohu č.2 tejto výzvy a nie inú; aby
vypĺňali len bunky s jednotkovými cenami a aby nezasahovali do iných buniek
(okrem už vyššie uvedeného), čím predídu súčtovým chybám v tejto prílohe.
Odporúčame uchádzačom, aby elektronicky vyplnili a ocenili obdržaný Výkaz
Výmer - Rozpočet, ktorý tvorí prílohou č.2 tejto výzvy, nakoľko sa pri prenesení
položiek do rozpočtových programov (napr. Cenkros) môže stať, že uchádzač
pozmení predpísanú výmeru / množstvo položky (napr. program dopočíta
neoprávnené stratné), ocení položky jednotkovými cenami na 3 desatinné miesta,
neocení položku, vynechá položku, resp. pozmení text položky a pod., čo je
neprijateľné.
Pokiaľ sa objavia nezrovnalosti / rozdiely medzi PD a Výkazom výmer –
Rozpočtom, platí Výkaz výmer – Rozpočet.
Výkaz výmer – Rozpočet na ocenenie je prílohou č. 2 tejto výzvy.
14.2.3 Čestné vyhlásenie - uchádzač čestne vyhlási, že:
- je oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,
Pozn.: Prijímateľ NFP preverí vyššie uvedené (v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o
niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním
informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon proti byrokracii)) z informačných systémov verejnej správy resp. z verejne
dostupných registrov.
- spĺňa/splní podmienku v zmysle Metodického pokynu CKO č. 12 (7.1 Zákazky
nad 100 000 €, bod 11.) týkajúcu sa povinnosti zápisu do registra partnerov
verejného sektora (ak je relevantné), vrátene subdodávateľov (ak je relevantné),
Pozn.: Prijímateľ NFP pred uzavretím zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti (v
zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
- súhlasí s návrhom ZoD v zmysle vzoru z prílohy č. 1 výzvy na predloženie
ponuky a v prípade úspešnosti uzavrie s prijímateľom NFP – objednávateľom ZoD.
Návrh ZoD je prílohou č. 1 tejto výzvy.
Vzor čestného vyhlásenia je prílohou č. 4 tejto výzvy.
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Doklady na preukázanie podmienok účasti týkajúcich sa finančného
a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
predloženie dokladov:
14.2.4 Prehľad o celkovom obrate za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú
dostupné v závislosti od vzniku alebo začiatku prevádzkovania činnosti. Prijímateľ
NFP požaduje súhrnný obrat za posledné 3 hospodárske roky vo výške minimálne
3 500 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene.
Odporúčame: doklad predložiť napr. vo forme vyhlásenia, ktoré musí byť podpísané
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v
záväzkových vzťahoch.
Uchádzač, ako podporný dokument k splneniu podmienok účasti predloží:
- výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a výdavkoch, alebo ich
ekvivalenty používané v krajine sídla uchádzača za posledné 3 hospodárske roky, za
ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.
Účtovná závierka osoby vedúcej jednoduché účtovníctvo musí obsahovať min. výkaz
príjmov a výdavkov, účtovná závierka osoby vedúcej podvojné účtovníctvo musí
obsahovať min. výkaz ziskov a strát.
Pokiaľ podnikateľské subjekty (uchádzači) majú svoje účtovné závierky uložené vo
verejnej časti registra účtovných závierok (sú verejne prístupné na www.registeruz.sk
v elektronickej podobe), verejný obstarávateľ si požadované dokumenty môže
preveriť, stiahnuť alebo vytlačiť sám, t.j. nie je potrebné, aby boli potvrdené miestne
príslušným správcom dane alebo audítorom. Uchádzači môžu predložiť výkazy
v podobe zverejnenej v registri, resp. doklady potvrdené správcom dane alebo
audítorom.
Pokiaľ podnikateľské subjekty (uchádzači) nemajú svoje účtovné závierky uložené
vo verejnej časti registra účtovných závierok (nie sú verejne prístupné na
www.registeruz.sk v elektronickej podobe), v ponuke predkladajú požadované
doklady potvrdené miestne príslušným správcom dane alebo audítorom. Požadované
doklady bude verejný obstarávateľ akceptovať aj bez potvrdenia miestne príslušného
správcu dane, pokiaľ nebude možné takéto potvrdenie od správcu dane získať.
Prijímateľ NFP uzná aj iné rovnocenné doklady, ktoré majú požadovanú výpovednú
hodnotu, ktorými uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie.
14.2.5 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov
od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác.
Odporúčame: pokiaľ v predkladaných dokladoch uchádzača bude uvedená iná mena
ako EUR, prepočet môže byť dopísaný ručne perom. Prevod v prípade zahraničných
uchádzačov vykonať kurzom ECB ku dátumu úspešného odovzdávacieho a
preberacieho konania.
Prijímateľ NFP upozorňuje uchádzačov, aby predkladali zoznam len zákaziek
rovnakých alebo porovnateľných stavebných diel ako predmet zákazky: pozemné
stavby, súčasťou ktorých bola aj realizácia kontaktného zatepľovacieho systému
fasád. V prípade, že v rámci jedného stavebného diela budú spoločne uvedené práce
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týkajúce sa rovnakých alebo porovnateľných stavebných diel ako predmet zákazky:
pozemné stavby, súčasťou ktorých bola aj realizácia kontaktného zatepľovacieho
systému fasád a zároveň aj iných stavieb (napr. dopravné stavby, inžinierske stavby
a pod.), musí byť zo zoznamu stavebných prác zrejmý rozsah prác (veľkostný
a finančný objem) pre časť rovnakú alebo porovnateľnú predmetu zákazky.
Odporúčame, aby zoznam stavebných prác bol doplnený potvrdením o uspokojivom
vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác podľa
obchodných podmienok, ak odberateľom:
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dokladom je referencia,
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZoVO, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, vyhlásením
uchádzača o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie
alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené.
Podmienkou účasti uchádzača je uskutočnenie minimálne jedného (1) rovnakého
alebo porovnateľného stavebného diela alebo časti ako predmet zákazky: pozemné
stavby, súčasťou ktorých bola aj realizácia kontaktného zatepľovacieho systému
fasád so skutočným nákladom min. 600 000,00 € bez DPH a to všetko za
predchádzajúcich 5 rokov.
14.2.6 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb
určených na plnenie zmluvy. Podmienkou účasti uchádzača je, aby disponoval min.
jednou osobou – odborne kvalifikovanou osobou alebo riadiacim zamestnancom s
predpísaným min. rozsahom oprávnenia – stavbyvedúci pre min. pozemné stavby,
ktorý bude určený na plnenie zmluvy, aby predmet zákazky bol zrealizovaný
odborne, kvalitne a načas. Podmienka účasti je potrebná a primeraná vo vzťahu k
bezproblémovej realizácii predmetu zákazky.
Odporúčame: predložiť požadované údaje minimálne jednej osoby odborne
kvalifikovanej osoby alebo riadiaceho zamestnanca napr. vo forme vyhlásenia, kde
budú uvedené údaje o jeho dosiahnutom vzdelaní; odbornej praxi alebo o odbornej
kvalifikácii v riadiacej stavebnej činnosti a s uvedením terajšej pracovnej pozície.
Vyhlásenie predložiť s podpisom tejto osoby.
Taktiež uchádzač predloží dôkazný prostriedok – doklad, osoby zodpovednej za
priame riadenie stavebných prác – stavbyvedúceho s rozsahom oprávnenia min. pre
kategóriu pozemné stavby (napr. podľa evidencie vydaných osvedčení v databáze
SKSI), t.j. napr. vydané osvedčenie SKSI o vykonaní odbornej skúšky pre činnosť
stavbyvedúci s vyššie uvedeným min. s odborným zameraním, podľa zákona č.
138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisoch, resp. iný rovnocenný doklad vydávaný v
krajine sídla uchádzača. Titul, meno a priezvisko s kontaktmi na stavbyvedúceho
úspešný uchádzač doplní aj do návrhu ZoD.
14.2.7 Údaje o strojovom, prevádzkovom alebo technickom vybavení, ktoré má
uchádzač alebo záujemca k dispozícií na uskutočnenie stavebných prác. Podmienkou
účasti uchádzača je preukázanie, že uchádzač disponuje nasledovným minimálnym
predpísaným strojným, technickým a výrobným vybavením navrhovaným
a dostupným pre realizáciu predmetu zákazky, resp. ďalším ktoré uchádzač uvažuje
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využiť pri realizácii predmetu zákazky: min. 2 000 m2 lešenia; min. 2 (dvomi)
miešadlami lepiacej zmesi; ostatnou drobnou stavebnou technikou: búracie kladivá,
vŕtačky a pod.
Odporúčame: predložiť požadované údaje napr. vo forme vyhlásenia uchádzača, že
disponuje minimálnym predpísaným strojným, technickým a výrobným vybavením
navrhovaným a dostupným pre realizáciu predmetu zákazky.
Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti
finančného a ekonomického postavenia a technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti
(doklady 14.2.4 – 14.2.7 tejto výzvy) čestným vyhlásením, pričom na požiadanie poskytne
prijímateľovi doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil.
Uchádzač, ktorý bude vyhodnotený ako úspešný je povinný pred podpisom zmluvy predložiť
- doručiť všetky doklady, ktoré predbežne nahradil čestným vyhlásením do piatich
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti, ak prijímateľ neurči dlhšiu lehotu. Ak uchádzač
nedoručí doklady v stanovenej lehote, jeho ponuka nebude prijatá a ako úspešný bude
vyhodnotený uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí a podobným postupom
prípadne ďalší v poradí.
15. Otváranie ponúk:
07.06.2021 o 11:30 hod. v rokovacích priestoroch administratívnej budovy CHEMOSVIT,
a.s., Štúrova 101, 059 21 Svit, okr. Poprad.
16. Postup pri otváraní ponúk, pri vyhodnotení splnenia podmienok účasti a pri
vyhodnotení ponúk:
Prijímateľ NFP umožni účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to štatutárnym zástupcom uchádzača alebo ním
písomne poverenej osobe. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen
štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom
totožnosti a prípadne kópiou dokladu o oprávnení podnikať (uvedené je možné si preveriť aj
z verejne dostupných registrov); poverený zástupca uchádzača predloží aj splnomocnenie na
zastupovanie.
V prípade, že uchádzač využije možnosť účasti na otváraní ponúk, je uchádzač povinný
dodržať všetky opatrenia stanovené Ministerstvom zdravotníctva, Úradom verejného
zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, Ústredného krízového štábu resp. inej
oprávnenej osoby/inštitúcie súvisiace so zabránením šírenia COVID-19, ako napr.: zákaz
pohybu bez prekrytia horných dýchacích ciest (použiť napr. respirátor, rúško, šál, šatku,
atď.), ktoré budú platné v čase otvárania ponúk.
v rámci verejného otvárania ponúk poverená/splnomocnená osoba vykoná min. nasledovné
úkony:
- skontroluje neporušenosť vonkajších obálok/obalov ponúk (v prípade ponúk predložených
v listinnej podobe),
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- skontroluje zaprotokolovanie ponúk. Pri preberaní ponúk v listinnej podobe je pracovník
poverenej/splnomocnenej osoby povinný na vonkajšiu obálku/obalu ponuky uviesť dátum
a čas prevzatia ponuky, pečiatka a podpis osoby preberajúcej ponuku,
- skontroluje, či predložené ponuky boli doručené v lehote na predkladanie ponúk. Ponuky
uchádzačov predložené po lehote na predkladanie ponúk, po urobení fotokópií ich vonkajšej
obálky/obalu, ktoré si archivuje v dokumentácii zo zadania zákazky, vráti neotvorené späť
uchádzačom,
- skontroluje správnosť uchádzačovho označenia vonkajšej obálky/obalu ponuky,
- označí poradovým číslom vonkajšiu obálku/obal ponuky uchádzača v tom poradí, v akom
boli ponuky predložené,
- v predpísanom dátume a čase na otváranie ponúk splnomocnenec verejného obstarávateľa
postupne otvorí vonkajšie obálky/obaly ponúk v tom poradí v ktorom boli doručené na
adresu splnomocneného zástupcu verejného obstarávateľa,
- obsah ponuky/ponúk označí príslušnými poradovými číslami zhodnými s číslami na
obálkach/obaloch ponúk,
- zverejní presné obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania uchádzača a jeho návrh na
plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk, nakoľko sa dá vyjadriť číslicou. Ostatné údaje
uvedené v ponuke sa nezverejňujú.
v rámci neverejného posúdenia splnenia podmienok účasti, poverená/splnomocnená osoba
(v prípade relevantnosti) vykoná min. nasledovné úkony:
- poverená/splnomocnená osoba vyhodnotí postupne predložené ponuky, či spĺňajú
predpísané podmienky v súlade s výzvou na predloženie ponuky a Metodickým pokynom
CKO č. 12,
- poverená/splnomocnená osoba preverí splnenie zadaných podmienok, ktoré je možné
preveriť v zmysle zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie
administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)) z informačných systémov verejnej
správy resp. z verejne dostupných registrov,
- vyhodnotí, či niektorý z uchádzačov bude písomne požiadaný o vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov ponuky,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov postupujú do fázy vyhodnotenia ponúk,
- vyhodnotí, ponuky ktorých uchádzačov, resp. ktorí uchádzači budú vylúčení s uvedením
dôvodov ich vylúčenia.
v rámci neverejného vyhodnotenia ponúk, na základe predpísaných kritérií na vyhodnotenie
ponúk, poverená/splnomocnená osoba vykoná min. nasledovné úkony:
- vyhodnotí ponuky, ktoré postúpili do fázy vyhodnotenia ponúk na základe kritéria na
vyhodnotenie ponúk. Najnižšia ponuková cena celkom bez DPH v €, resp. konečná cena pre
neplatcov DPH v porovnaní s ponukovými cenami všetkých vyhodnocovaných uchádzačov,
bude podklad pre určenie úspešného uchádzača.
- určí poradie úspešnosti ponúk s odôvodnením ich umiestnenia.
Z uvedeného postupu bude vypracovaný Záznam z prieskumu trhu v zmysle Metodického
pokynu CKO č. 12.
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Poverená/splnomocnená osoba bezodkladne písomne, oznámi všetkým uchádzačom,
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma
a uzavrie s ním ZoD v súlade s jeho predloženou ponukou, podmienok a ustanovení
príslušných právnych predpisov, v lehote viazanosti ponúk. Neúspešným uchádzačom
oznámi, že neuspeli s uvedením dôvodov neprijatia ich ponúk a s uvedením identifikácie
úspešného uchádzača.
Výzva na predkladanie ponúk musí byť zverejnená na webovom sídle prijímateľa alebo
inom vhodnom webovom sídle do 31. decembra 2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31.
decembra 2028 nedošlo k vysporiadaniu finančných vzťahov medzi poskytovateľom a
prijímateľom v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP alebo rozhodnutím o schválení žiadosti
o NFP.
17. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2021.
18. Osoby určené pre komunikáciu so záujemcami a uchádzačmi:
za prijímateľa NFP: Ing. František Galuš (mobil: +421 905 755 742); Ing. Vladimír
Margetaj, zabezpečujúci zadanie zákazky (mobil: +421 903 785 720).
19. Ďalšie informácie:
Požaduje sa, aby uchádzači predložili ponuky v súlade s touto výzvou na predloženie
ponuky.
Záujemcom v prílohách č. 8 až 9 tejto výzvy prijímateľ NFP poskytuje ďalšie informácie a
podmienky pre realizáciu stavebného diela, ktoré v prípade relevantnosti pre zhotoviteľa, je
povinný zohľadniť pri tvorbe ponukovej ceny.
Od úspešného uchádzača/uchádzačov bude prijímateľ NFP požadovať pred podpisom
zmluvy na kontrolu, predložiť elektronicky Návrh Zmluvy o dielo v zmysle prílohy č.1 tejto
výzvy a v zmysle pokynov uvedených v bode 4. tejto výzvy, vrátane oceneného Výkazu
výmer – Rozpočtu. Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet musí spĺňať náležitosti uvedené v
bode 14.2 tejto Výzvy (t. j. napr. musí obsahovať vzorce, zaokruhľovanie, počty desatinných
miest a pod).
Prijímateľ NFP nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu
s dodávateľom alebo dodávateľmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov
verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorých
subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a
nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Prijímateľ NFP pred uzavretím zmluvy preverí vyššie uvedené povinnosti (v zmysle zákona
č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže
využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon proti byrokracii)).
Vyžaduje sa, aby úspešný zhotoviteľ v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje
o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v
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rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý
má povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora uviesť číslo vložky.
S úctou

.................................................................
Ing. Vladimír Margetaj
konateľ a pover./splnom. osoba
Prílohy:
- príloha č. 1 – Návrh Zmluvy o dielo vo formáte word
- príloha č. 2 – Výkaz výmer – Rozpočet vo formáte excel
- príloha č. 3 – Vzor Krycieho listu ponuky vo formáte word
- príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie vo formáte word
- príloha č. 5 – Podklady pre realizáciu – Projektová dokumentácia pre realizáciu vo formáte
pdf
- príloha č. 6 – Upresnenie technických požiadaviek niektorých osadzovaných materiálov
v rámci stavebného diela
- príloha č. 7 – Pravidlá správania sa externých spoločností v areáli spoločnosti CHEMOSVIT
- príloha č. 8 – Stavebné povolenie zo 13.02.2020 vydané Mestom Svit pod č.j.: 250/2020/02HL
- príloha č. 9 – Vyjadrenia / stanoviská k vydaniu stavebného povolenia
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