Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súvislosti s realizáciou projektu

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ECO WOOD Slovakia, s.r.o. Závadka nad
Hronom

si Vás týmto dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky,
v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zároveň v súlade s Príručkou k procesu verejného
obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory: Prioritná os 4 - verzia 5.2,

s cieľom vybrať dodávateľa predmetu obstarávania.

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia;
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch;
Špecifický cieľ: 4.2.1 - Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch;
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Názov zákazky: Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy ECO
WOOD Slovakia, s.r.o. Závadka nad Hronom
Predpokladaná hodnota zákazky:
217 973,26 EUR bez DPH

1.

Identifikácia žiadateľa / prijímateľa (ďalej len „Obstarávateľ“):
Žiadateľ / prijímateľ je obstarávateľ, na ktorého sa vzťahuje § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obchodný názov:

ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sídlo:

Osloboditeľov 137/2
976 67 Závadka nad Hronom

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Mobil:
e-mailový kontakt:
Webová stránka:

44 063 351
2022577755
SK2022577755
Veronika Vojtková
0918 786 281
ecowood.slovakia@gmail.com
www.ecowood.sk
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2.

Kontaktná osoba obstarávateľa v súvislosti s procesom a administráciou obstarávania:
meno, priezvisko: Mojmír Ivaniš
spoločnosť: Premier Consulting EU, s.r.o.
sídlo: Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
pevná linka: 035 771 3585
mobil: 0917 737 527
e-mail: ivanis@eurofondy.sk
Komunikácia medzi obstarávateľom a uchádzačom sa uskutočňuje písomnou formou.
Obstarávateľ posiela výzvu na predloženie cenovej ponuky vybraným potenciálnym dodávateľom emailom.
Obstarávateľ zverejňuje výzvu na predloženie ponuky v súlade s Príručkou k procesu verejného
obstarávania OP KŽP pre oblasť podpory:Prioritná os 4, verzia 5.2.

3.

Všeobecné podmienky obstarávania:
Podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
V zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania, OP KŽP pre oblasť podory: Prioritná os 4, verzia
5.2.

4.

Vymedzenie a opis predmetu obstarávania:
P.č.

1.

Vymedzenie predmetu zákazky
/ logický celok
stavebné práce súvisiace s energetickou úsporou objektu v
zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer

Špecifikácia

podrobná špecifikácia je prílohou výzvy

Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov):
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s energetickou úsporou na objekte priemyselnej
budovy - v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou stavby.
Rozpočet stavby ( SO-01 Priemyselný objekt ) je na základe požiadavky poskytovateľa finančnej pomoci
rozdelený na niekoľko čiastkových rozpočtov :
-SO-01 Priemyselný objekt - časť : Zateplenie obvodového plášťa
-SO-01 Priemyselný objekt - časť : Zateplenie strešného plášťa
-SO-01 Priemyselný objekt - časť : Výmena otvorových konštrukcií
-SO-01 Priemyselný objekt - časť: Ostatné stavebné práce ( súčasťou tejto časti sú aj 3 čiastkové
rozpočty na položku č.35 - Ústredné vykurovanie, na položku č. 47 - Elektroništalácia a položku č. 48 Bleskozvod )
-SO-01 Priemyselný objekt - časť: Neoprávnené náklady projektu
Uchádzač nacení celý rozpočet - akceptuje sa len kompletná ponuka na celé dielo komplexne.
Prosíme uchádzačov, aby pri naceňovaní položiek vo výkaze výmer zohľadňovali všetky podmienky a
informácie uvedené v predloženej projektovej dokumentácii.
V tejto súvislosti by sme zvlášť radi upozornili uchádzačov na niekoľko vybraných položiek :
položka č. 27 - MAT 553 448730 - s názvom : Vráta oceľové špeciálna úprava s dvierkami 380x400 atyp.
(z rozpočtu Objekt : SO 01 Priemyselný objekt - časť výmena otvorových konštrukcií ) - v zmysle PD sa
jedná o vráta s výplňou z PUR Panelu
položka č. 28 - MAT 553 448970 - s názvom : Vráta oceľové špeciálna úprava bez dvier 380x400 atyp. (z
rozpočtu Objekt : SO 01 Priemyselný objekt - časť výmena otvorových konštrukcií ) - v zmysle PD sa
jedná o vráta s výplňou z PUR Panelu
položka č. 237 - 4847655010 -z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : Teplovodný automatický kotol na
biomasu výkon 60kW/drobná drevná štiepka do rozmeru G30, drevné pelety/regulácia výkonu 20-100%
účinnosť viac ako 90% auromatické vynášanie popola,automatické zapalovanie, odťahový ventilátor jedná sa o kotol s palivom na drobnú revnú štiepku do rozmeru G30 a súčasne na drevné pelety
položka č. 247 - z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : PC Teplovodný sálavý panel výkon 540W/m - v
zmysle PD je dĺžka 8 m, maximálna šírka 0,9 m
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položka č. 248 - z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : PC Teplovodný sálavý panel výkon 350W/m - v
zmysle PD je dĺžka 8 m, maximálna šírka 0,6 m

Bleskozvod )
-SO-01 Priemyselný objekt - časť: Neoprávnené náklady projektu
Uchádzač nacení celý rozpočet - akceptuje sa len kompletná ponuka na celé dielo komplexne.
Prosíme uchádzačov, aby pri naceňovaní položiek vo výkaze výmer zohľadňovali všetky podmienky a
informácie uvedené v predloženej projektovej dokumentácii.
V tejto súvislosti by sme zvlášť radi upozornili uchádzačov na niekoľko vybraných položiek :
položka č. 27 - MAT 553 448730 - s názvom : Vráta oceľové špeciálna úprava s dvierkami 380x400 atyp.
(z rozpočtu Objekt : SO 01 Priemyselný objekt - časť výmena otvorových konštrukcií ) - v zmysle PD sa
jedná o vráta s výplňou z PUR Panelu
položka č. 28 - MAT 553 448970 - s názvom : Vráta oceľové špeciálna úprava bez dvier 380x400 atyp. (z
rozpočtu Objekt : SO 01 Priemyselný objekt - časť výmena otvorových konštrukcií ) - v zmysle PD sa
jedná o vráta s výplňou z PUR Panelu
položka č. 237 - 4847655010 -z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : Teplovodný automatický kotol na
biomasu výkon 60kW/drobná drevná štiepka do rozmeru G30, drevné pelety/regulácia výkonu 20-100%
účinnosť viac ako 90% auromatické vynášanie popola,automatické zapalovanie, odťahový ventilátor jedná sa o kotol s palivom na drobnú revnú štiepku do rozmeru G30 a súčasne na drevné pelety
položka č. 247 - z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : PC Teplovodný sálavý panel výkon 540W/m - v
zmysle PD je dĺžka 8 m, maximálna šírka 0,9 m
položka č. 248 - z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : PC Teplovodný sálavý panel výkon 350W/m - v
zmysle PD je dĺžka 8 m, maximálna šírka 0,6 m
položka č. 249 - z rozpočtu Vykurovanie - s názvom : PC Teplovodný sálavý panel výkon 540W/m - v
zmysle PD je dĺžka 12 m, maximálna šírka 0,9 m

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je súčasťou tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky Príloha č. 1 - Projektová dokumentácia a Príloha č. 3 - Výkaz výmer.
Kód a Názov CPV:
45000000-7 - Stavebné práce

Druh zákazky:
Stavebné práce
Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb:
priemyselný objekt spoločnosti ECO WOOD Slovakia,s.r.o. v Závadke nad Hronom
Lehota dodania predmetu zákazky:
6 mesiacov
Začatie realizácie zákazky je podmienené doručením písomnej objednávky Obstarávateľom
Dodávateľovi. Obstarávateľ si vyhradzuje právo nezaslať písomnú objednávku a v tomto prípade
nedôjde k plneniu zmluvy.

Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne.
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5.

Podmienky účasti:
Obstarávania sa môže zúčastniť len ten uchádzač, ktorý spĺňa podmienky účasti osobného postavenia:
podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu v závislosti
od predmetu obstarávania.
Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti predložením dokladu, ktorý oprávňuje
uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v závislosti od
predmetu obstarávania.
podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov:
Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobyt.
Uchádzač preukazuje splnenie stanovenej podmienky účasti doložením čestného vyhlásenia. Vzor
čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy.
Obstarávateľ si túto skutočnosť zároveň overí na webovom sídle UVO.

6.

Jazyk cenovej ponuky:
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty, ktoré sú súčasťou cenovej ponuky musia byť
vypracované a predložené v slovenskom / českom jazyku.
Cenová ponuka a ďalšie doklady a dokumenty uchádzača so sídlom mimo územia Slovenskej republiky
musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne preložené do úradného
slovenského jazyka okrem dokladov predložených v českom jazyku.
Preklady dokladov musia byť úradne opatrené s okrúhlou pečiatkou, vyhotovené úradnými
prekladateľmi.

7.

Mena v cenovej ponuke:
Cenová ponuka v inej mene ako EURO musí byť prepočítaná na EURO. Výšku ceny ponuky uchádzač
prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky a prepočet
potvrdí svojim podpisom.

8.

Pokyny k vypracovaniu cenovej ponuky:
a) Cenová ponuka musí mať písomnú - listinnú formu .
b) Cenová ponuka musí byť potvrdená uchádzačom (podpis a pečiatka ; pečiatka ak je uchádzač
povinný používať pečiatku). Potvrdenie uchádzača musí byť taktiež na strane, kde sa uvádza
sumárna cenová kalkulácia.
c) Uchádzač na cenovej ponuke uvedie dátum vypracovania cenovej ponuky.
d) Cenová ponuka musí mať vymedzený predmet dodávky (tovarov, služieb a uskutočnenia
stavebných prác - ak je relevantné) a rozpočet musí byť členený podľa položiek .
e) Rozpočet členený podľa položiek sa predkladá aj v elektronickej podobe vo formáte, ktorý
umožňuje vyhľadávanie a spracovávanie údajov ( vo formáte xls.).
f) Uchádzač predkladá cenovú ponuku na celý predmet obstarávania komplexne.
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9.

Obsah cenovej ponuky – formálne náležitosti cenovej ponuky:
a) doklad , ktorý oprávňuje uchádzača dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo
poskytovať službu v závislosti od predmetu obstarávania – (napr. výpis z Obchodného registra,
výpis zo Živnostenského registra a pod.)
Doklad nesmie byť starší ako 3 mesiace – predkladá sa originál alebo úradne osvedčená fotokópia.
b) čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.
(Vzor čestného vyhlásenia tvorí Prílohu č. 5 tejto Výzvy)
Predkladá sa originál čestného vyhlásenia podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
c) uchádzačom vyplnená Príloha č. 2 tejto Výzvy – Návrh na plnenie kritérií
(Príloha č. 2 je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)
Predkladá sa originál podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
d) uchádzačom vyplnená Príloha č. 3 tejto Výzvy – Výkaz - výmer
(Príloha č. 3 je súčasťou tejto Výzvy s možnosťou vypĺňania požadovaných údajov)
Táto príloha sa predkladá :
- v elektronickej podobe vo formáte .xls (excel) na nosiči (napr. CD, DVD, USB) a ZÁROVEŇ
- v listinnej podobe podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.

10. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v 1 listinnom vyhotovení:
 1 x listinný originál, ktorý sa uchádzačovi nevracia a ostáva ako súčasť dokumentácie z
obstarávania
(vrátane Výkaz-výmer v elektronickej podobe vo formáte xls.)

11. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie cenovej ponuky je do: 14.02.2020, 10:00 hod.

12. Miesto na predloženie ponúk:
Písomnú ponuku v listinnej podobe je potrebné doručiť poštou, kuriérom alebo osobne na kontaktnú
adresu:
Premier Consulting EU, s.r.o.
Mojmír Ivaniš
Hadovská cesta 870
945 01 Komárno
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13. Spôsob predloženia ponúk:
a) Písomne predložená ponuka v listinnej podobe musí spĺňať požiadavky uvedené v tejto výzve na
predloženie cenovej ponuky.
b) Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke.
c) Označenie obálky:

Identifikačné údaje uchádzača:
<Obchodný názov>
<Sídlo>

Premier Consulting EU, s.r.o.
Mojmír Ivaniš

Obstarávateľ: ECO WOOD SLOVAKIA, spol. s r.o.

Hadovská cesta 870
945 01 Komárno

Súťaž: Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej
budovy ECO WOOD Slovakia, s.r.o. Závadka nad
Hronom

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Obstarávateľ bude vyhodnocovať cenové ponuky komplexne – komplexná cena za celý predmet
obstarávania.
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré budú predložené v lehote na
predkladanie ponúk, splnia požadované technické požiadavky (Príloha č. 1 tejto Výzvy – Projektová
dokumentácia a nacenia výkaz výmer riadne a komplexne).
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Vyhodnocuje sa cena bez DPH / resp. pri neplatcoch DPH cena celkom.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie do cenovej ponuky.
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15. Doplňujúce informácie:
Žiadateľ/Prijímateľ nemôže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o VO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o VO. Ustanovenie § 11 zákona o VO tým nie je dotknuté.
Obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať
sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.
Bližšie informácie k RPVS nájde uchádzač na stránke:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx

Víťazný uchádzač bude obstarávateľom písomne vyzvaný na súčinnosť k podpisu zmluvy.

Zoznam príloh:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:
Príloha č. 4:
Príloha č. 5:

Projektová dokumentácia
Návrh na plnenie kritérií
Výkaz výmer
Návrh zmluvy - Zmluva o dielo
Vzor čestného vyhlásenia

(nevyžaduje sa predložiť do súťaže;podpisuje víťazný uchádzač)
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