Výzva na predloženie ponuky
Obec Zlatá Idka, 044 61 Zlatá Idka 159
Obec Zlatá Idka, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO“) vyzýva záujemcov na predloţenie ponuky v zmysle § 117 ZVO
na niţšie špecifikovaný predmet zákazky

„Zvonica – banské múzeum – stavebné práce“
– práce, výber zhotoviteľa
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Zlatá Idka
Sídlo: Obecný úrad Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka
IČO: 00324957
DIČ: 2021245182
Štatutárny zástupca: Roman Beličák, starosta obce
Internetová adresa organizácie: http://www.zlataidka.sk/
Kontaktné miesto: Obecný úrad Zlatá Idka, Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka
Kontaktná osoba: Roman Beličák, starosta obce
Telefón: +421 55 466 91 11, mobil: 0948 607 971
E-mail: starosta@obeczlataidka.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
IBAN: SK82 0200 0000 0000 1782 1542
1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) ZVO. Hlavný predmet činnosti: verejno-prospešné sluţby, samospráva.
1.2 NUTS kód: SK042 Košický kraj
2)

Predmet zákazky :

2.1 Názov zákazky: „Zvonica – banské múzeum – stavebné práce“
2.2 Druh zákazky: práce
2.3 Miesto poskytnutia sluţby: Katastrálne územie obce Zlatá Idka, pozemok parcelné číslo č. 1020 a č. 851
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce
3)

Stručný opis predmetu zákazky:
3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia (stavebné úpravy) historicky vzácneho a významného objektu
zvonice a jej bezprostredného okolia, vrátane oplotenia a zriadenia oddychovej zóny v obci Zlatá Idka.
Realizácia projektu prispeje k obnove a predĺţeniu ţivotnosti historického objektu zvonice, k zvýšeniu
bezpečnosti počas turistických prehliadok, ako aj k skrášleniu okolia a prístupu k pamiatke. Osadením
lavičiek a informačných tabúľ sa vytvorí oddychovo-náučné miesto pre turistov, ktorí obec navštívia.
Táto plánovaná investícia významnou mierou prispeje k obnove a skvalitneniu turistickej infraštruktúry
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v obci, čím sa podporí miestny turistický ruch a prispeje sa k miestnemu ekonomickému rozvoju.
Rekonštrukciou zvonice sa taktieţ zvýši jej majetková, ale predovšetkým estetická hodnota.
Objekt zvonice (parcela č. 1020) je kamenná murovaná stavba, postavená v roku 1823 v miestnej časti
Rieka, v ktorej jedinečných priestoroch bolo zriadené banské múzeum. Ide o samostatne stojaci
trojpodlaţný nepodpivničený objekt štvorcového pôdorysu, so stanovou strechou, osadený v rovinatom
teréne. Prevádzka je riešená v troch podlaţiach a slúţi na muzeálne účely. Na prízemí je zriadená
kaplnka, v ktorej sa raz ročne konajú odpustové slávnosti. Objekt je (aj naďalej bude) s exteriérom
prepojený troma vstupmi. Pôvodný vstup do haly je situovaný na západnej strane objektu a bude aj
naďalej vyuţívaný. Na severovýchodnej strane objektu bude zriadený nový vstup do budovy s rozmermi
3000 x 2300 mm. Postupom času a vplyvom počasia a poveternostných podmienok na objekte vznikli
rôzne neţiaduce poruchy, deštrukcie a ďalšie poškodenia (skorodované oceľové konštrukcie ochodzí na
jednotlivých podlaţiach, zatekanie, praskanie a odpadávanie mrazuvzdornej dlaţby, deštrukcia
a odlepovanie podhľadu, prehnité drevené stupne schodiska, vychýlené všetky vstupné dvere,
odlepovanie dlaţdíc prístupového chodníka a exteriérového schodiska, koróziou narušená stabilita
a funkčnosť stĺpikov existujúceho oplotenia objektu a iné).
Oddychová zóna (parcela č. 851) bude prostredníctvom osadenia lavičiek a informačnej tabule,
vybudovaná v miestnej časti Koncom viesky, na parcele, na ktorej je osadený pamätník hrdinom
padlým v 2. svetovej vojne.
Realizáciou stavebných úprav historického objektu zvonice sa dosiahne zvýšenie bezpečnosti
návštevníkov, ako aj výrazné zlepšenie jej estetického vzhľadu a celkového dojmu z kultúrnej pamiatky.
3.2 Spôsob realizácie projektu v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá tvorí samostatnú prílohu tejto
výzvy:
1/ Zvonica – banské múzeum
- odstránenie pôvodných vnútorných malieb stien a stropov, v prípade potreby vyspravenie povrchov,
ručné nanesenie maliarskeho základného náteru, po jeho zaschnutí finálneho maliarskeho náteru;
- odstránenie všetkých vrstiev dlaţieb na ochodzách aţ po pôvodnú betónovú mazaninu, odstránenie
zvetraných častí mazaniny na ochodzách;
- odstránenie plastových podhľadov;
- odstránenie pôvodných náterov oceľových konštrukcií ochodze a náterov konštrukcie zábradlia;
- natretie oceľovej konštrukcie základným náterom a dvojnásobným syntetickým náterom;
- vyspravenie betónových konštrukcií rýchlo tuhnúcim polymérom, natretie betónu epoxidovým
disperzným impregnačným náterom, osadenie spádovej vrstvy na zabezpečenie správneho sklonu
k odkvapovej hrane, nanesenie epoxidového tmelu, do ktorého sa osadí plechový odkvapový profil,
v spojoch so stenou sa zrealizuje montáţ výstuţnej hydroizolačnej bandáţe a obvodovej dilatácie;
nanesenie hydroizolačnej membrány;
- osadenie nového dreveného podhľadu, ktorý sa natrie povrchovou impregnáciou;
- odstránenie pôvodných náterov oceľových konštrukcií schodiska a schodiska zábradlia, natretie
základným náterom a následne dvojnásobným syntetickým náterom;
- odstránenie pôvodných drevených schodiskových stupňov a montáţ nových drevených stupňov
hrúbky 100 mm, natretie povrchovou impregnáciou;
- odstránenie pôvodných náterov kovových zárubní, nanesenie základného náteru a dvojnásobného
syntetického náteru;
- výmena dverí (2x jednokrídlové, 1x dvojkrídlové);
- odstránenie všetkých vrstiev dlaţieb na prístupovom chodníku aj na exteriérovom vstupnom
schodisku aţ po pôvodnú betónovú mazaninu, odstránenie zvetraných častí betónovej mazaniny,
vyspravenie konštrukcie schodiska rýchlo tuhnúcim polymérom, natretie betónu epoxidovým
disperzným impregnačným náterom, osadenie spádovej vrstvy na zabezpečenie správneho sklonu
schodiska k odkvapovej hrane, v spojoch so stenou montáţ výstuţnej hydroizolačnej bandáţe
a obvodovej dilatácie (pri styku so stenou), vyhotovenie prístupového chodníka (navrhovaný systém
TopStone Cell), vrátane osadenia strateného obrubníka a prvku Top Cell s výplňou dreveným
kamenivom;
- výmena plotových stĺpikov a plotových výplní, v prípade potreby vyspravenie pôvodného
základového múrika polymércementovou maltou a natretie ochranným náterom;
- výmena exteriérových lámp, osadenie exteriérovej lavičky a informačnej tabule.
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2/Oddychová zóna
- osadenie 4 ks exteriérových lavičiek a informačnej tabule.
4)

Predpokladaná hodnota zákazky:
PHZ spolu: 21 001,47 Eur bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky je maximálnou hodnotou pre realizáciu diela, vyjadrená sumou bez
DPH. Výsledná PHZ bola určená v súlade s § 6 ZVO na základe rozpočtu stavby.

5)

Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Neumoţňuje sa. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

6)

Možnosť predloženia variantných riešení: Neumoţňuje sa

7)

Trvanie zmluvy alebo lehoty dodania:
Lehota dodania: do 6 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska

8)

Právne, ekonomické, finančné a technické informácie: neuplatňuje sa

9)

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa
uvádzajú:
9.1 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku z Programu
rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, podopatrenie 7.5 Podpora na investície do rekreačnej
infraštruktúry, turistických informácií a do turistickej infraštruktúry malých rozmerov na verejné
vyuţitie, zdrojov ŠR a verejného obstarávateľa.
9.2 Podmienky financovania a platobné dojednania budú špecifikované a určené v zmluve, ktorú
predloţí úspešný uchádzač.
9.3 Uchádzačovi sa umoţňuje fakturácia za celok, podľa návrhu zmluvy tak ako je to uvedené
v návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou tejto výzvy a oceňuje sa v návrhu na plnenie kritérií, resp.
ocenením jednotlivých poloţiek výkazu výmer).
Lehota splatnosti faktúr - 60 kalendárnych dní od jej doručenia.

10) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
10.1.

§ 32 Osobné postavenie, ods. 1, písm. e) ZVO:
Verejného obstarávania sa môţe zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu.
Pre splnenie predmetnej podmienky uchádzač predloţí internetový odkaz na register (ORSR/ŢRSR a
pod.). Uchádzač, ktorý je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov poskytne informáciu
o zápise – internetový odkaz na zápis alebo registračné číslo zápisu v príslušnom registri.
§ 32 Osobné postavenie, ods. 1 písm. f) ZVO:
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f)
zákona o verejnom obstarávaní. Pre splnenie predmetnej podmienky účasti sa vyţaduje predloţenie
dokladu uvedeného v § 32 ods. 2 písm. f) – doloţeným čestným vyhlásením podľa prílohy č. 1 tejto
výzvy.
Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, preukazuje
splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia, za kaţdého člena skupiny osobitne,
oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu preukazuje člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

10.2.

Ekonomické a finančné postavenie:
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Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 ZVO sa neuplatňujú.
10.3.

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť:
Informácie a formálne náleţitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
34 ZVO sa neuplatňujú.

11)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťaţné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií – poţiadavka verejného obstarávateľa je
opísaná dostatočne v tejto výzve.

12)

Pokyny na zostavenie a predloženie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní).

13)

Obsah predkladanej ponuky:
Obálka s ponukou musí obsahovať nasledovné dokumenty:
a) doklady na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO – bod
10.1 tejto výzvy
b) Návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
c) Návrh Zmluvy o dielo podľa prílohy č. 3 tejto výzvy
d) Výkaz výmer podľa prílohy č. 4 tejto výzvy.

14)

Označenie obalu ponuky:
Uchádzač vloţí ponuku podľa bodu 13. Obsah predkladanej ponuky, do nepriehľadnej obálky, ktorá
musí byť uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:
- adresa predkladania ponúk (adresa verejného obstarávateľa bod 1.)
- adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania
- označenie heslom „súťaž Neotvárať“
- označenie zákazky „Zvonica – banské múzeum“.

15)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloţenie ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

28.05.2019 do 12:00 hod.

Obec Zlatá Idka, Zlatá Idka, 159, Zlatá Idka 044 61 – osobe, poštou, kuriérom
16)

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk:
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 28.05.2019 od 13:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaţe sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov
posudzovaných podľa tejto výzvy na predloţenie ponuky. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, u
ktorého existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom formou elektronickej komunikácie
a následne zaslaný poštou.

17)

Kritéria na hodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium:
a) najniţšia cena za celý predmet zákazky podľa prílohy č. 2 tejto výzvy na predloţenie ponuky –
Návrh na plnenie kritérií.

18)

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
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30.09.2019

19)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere úspešného
uchádzača, pri tomto postupe zadávania zákazky, nie je moţné podať námietky v zmysle zákona o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil
podmienky účasti, predloţil neplatné vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredloţil
poţadované vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené
informácie, obsah ktorých je poţadovaný v tejto výzve a súvisiacich prílohách a pokynoch pre
uchádzačov na predloţenie ponuky.

20)

Obhliadka miesta:
Obhliadka miesta vzťahujúceho sa k predmetu zákazky je moţná po predchádzajúcej telefonickej,
písomnej alebo e-mailovej dohode záujemcu a kontaktnej osoby:
Kontaktná osoba: Roman Beličák, starosta obce
Telefón: +421 55 466 91 11, mobil: 0948 607 971
E-mail: starosta@obeczlataidka.sk
Z obhliadky bude vyhotovený záznam – v ktorom bude uvedený názov zákazky, dátum, obchodné
meno záujemcu a meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá sa obhliadky zúčastnila, rovnako aj podpis
kontaktnej osoby za verejného obstarávateľa.

21)

Počet príloh celkom - 5:
Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č. 4 – Výkaz výmer
Príloha č. 5 – Projektová dokumentácia

V Zlatej Idke, dňa 17.05.2019

Roman Beličák
Starosta obce
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