Výzva na predkladanie cenových ponúk
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov o verejnom obstarávaní na dodanie tovaru/
/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služby s názvom
„Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere”

1.
Identifikácia obstarávateľa
Úradný názov:
Mestský podnik Snina, s. r. o., registrovaný sociálny podnik
Zastúpené:
JUDr. Ján Pčola
IČO:
52532810
Poštová adresa:
Strojárska 2060/95
PSČ:
069 01
Mesto :
Snina
Štát:
Slovenská republika
Internetová adresa (URL): www.presninu.sk
Kontaktná osoba:
Mária Havriľáková
Mobil:
+421 948 374 471
Telefón:
+421 57 3700222
E-mail:
info@presninu.sk
2.
Predmet zákazky a predpokladaná hodnota
Zákazka na dodanie tovaru. Predmetom zákazky je dodanie a montáž protipožiarnych
dvojkrídlových drevených dverí s príslušenstvom. Podrobný opis v prílohe Opis predmetu
zákazky. Súčasťou dodávky je zameranie stavebných otvorov, doprava, vyloženie tovaru na
miesto dodania a montáž tovaru.
Predpokladaná hodnota – 3 400,00 € bez DPH.
3.
Miesto dodania predmetu zákazky a termín:
Mestský podnik Snina, s. r. o. - Mestský úrad, Strojárska 2060/95, Snina
Termín: Lehota na dodanie predmetu zákazky – november 2020
4.
Forma vzniku záväzku:
Zmluva o dielo.
5.
Komplexnosť dodávky:
Celý predmet obstarávania.
6.
Zdroje financovania
Predmet zákazky bude financovaný
bezhotovostného platobného styku.
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7.
Podmienky účasti
Doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní:
7.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.
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7.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32
ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu.
Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo
živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
uchádzač preukáže čestným vyhlásením v zmysle prílohy č. 2.
8.
Predkladanie cenových ponúk
8.1 Cenová ponuka predmetu zákazky, ktorá zahŕňa aj všetky náklady spojené s jeho
dodaním, inštaláciou a zaškolením sa predkladá na celý predmet zákazky.
8.2 Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazníku uchádzača a návrhu na
plnenie kritérií, ktorý je samostatným dokumentom tejto výzvy na predkladanie ponúk. Cenová
ponuka musí byť spracovaná na celý predmet zákazky podľa opisu predmetu zákazky. Cenová
ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom alebo českom jazyku.
8.3 Lehota na predkladanie ponúk je do: 23. 10. 2020 do 12.00 hod.
8.4 Cenové ponuky sa doručujú:
8.4.1 Elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: info@presninu.sk a v predmete e-mailu
bude uvedené „Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere” alebo
8.4.2 Poštou na adresu: uvedenú v bode 1., na obálke musí byť uvedené „NEOTVÁRAŤ!
Cenová ponuka - „Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere“, alebo
8.4.3 Osobne do sídla obstarávateľa.
8.5 Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na
vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo osobne v sídle
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie ponuky
ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po uplynutí lehoty na
predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas verejného
obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
9.
Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
9.1 Úplne vyplnený „Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií (príloha č.1). Ak
uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.
9.2 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu (príloha č. 2).
9.3 Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov (príloha č. 3).
10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
10.1 Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke. Úspešným
uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenu za celý predmet obstarávania.
O úspešnosti ponuky budú uchádzači informovaní.
11.

Elektronická aukcia: nie
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12. Doplňujúce informácie:
12.1 Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom vyhodnotenia
ponúk prostredníctvom elektronickej správy.
12.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v
prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore
s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
12.3 Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Snina 20. 10. 2020

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Mária Havriľáková

____________________
JUDr. Ján Pčola, konateľ

Prílohy:
Príloha č. 1 - Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov
Príloha č. 4 - Výkresová dokumentácia - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE
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Opis predmetu obstarávania:
Položka č. 1 Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere D3_2 (pravé)

počet: 1ks

Opis položky:
Hlavné dverné krídlo: drevené plné hladké, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Zárubeň: drevená, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Kovanie. kľučka/kľučka, farba chróm. Zámok: vložka FAB s kľúčom. Postranné presvetľovacie dverné
krídlo otváravé, rám drevený, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub Kaisersberg),
výplň sklo bezpečnostné. Protipožiarna odolnosť: EI30 D3. Dvere budú osadené do pôvodného dverného otvoru šírky
150mm, ktorý je potrebné pred zadaním do výroby presne zamerať!
Rozmery: viď. príloha č.4 – Výkresová dokumentácia – OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

Položka č. 2 Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere D3_2 (ľavé)

počet: 1ks

Opis položky:
Hlavné dverné krídlo: drevené plné hladké, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Zárubeň: drevená, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Kovanie. kľučka/kľučka, farba chróm. Zámok: vložka FAB s kľúčom. Postranné presvetľovacie dverné
krídlo otváravé, rám drevený, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub Kaisersberg),
výplň sklo bezpečnostné, dymové. Protipožiarna odolnosť: EI30 D3. Dvere budú osadené do novovytvoreného
dverného, umiestneného medzi dvoma nosnými stĺpmi, ktorý je potrebné pred zadaním do výroby presne zamerať!
Rozmery: viď. príloha č.4 – Výkresová dokumentácia – OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

Položka č. 3 Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere D3_3 (pravé)

počet: 1ks

Opis položky:
Hlavné dverné krídlo: drevené plné hladké, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Zárubeň: drevená, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Kovanie. kľučka/kľučka, farba chróm. Zámok: vložka FAB s kľúčom. Postranné presvetľovacie dverné
krídlo otváravé, rám drevený, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub Kaisersberg),
výplň sklo bezpečnostné, dymové. Protipožiarna odolnosť: EI30 D3. Dvere budú osadené do novovytvorenej
protipožiarnej SDK priečky šírky 100mm, ktorú je potrebné pred zadaním do výroby presne zamerať!
Rozmery: viď. príloha č.4 – Výkresová dokumentácia – OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE

Položka č. 4 Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere D4_1 (pravé)

počet: 1ks

Opis položky:
Hlavné dverné krídlo: drevené plné hladké, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Zárubeň: drevená, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub
Kaisersberg). Kovanie. kľučka/kľučka, farba chróm. Zámok: vložka FAB s kľúčom. Postranné presvetľovacie dverné
krídlo otváravé, rám drevený, povrchová úprava – dýha, EGGER dub Vicenza (alternatíva EGGER dub Kaisersberg),
výplň sklo bezpečnostné, dymové. Protipožiarna odolnosť: EI30 D3. Dvere budú osadené do novovytvorenej
protipožiarnej SDK priečky šírky 100mm, ktorú je potrebné pred zadaním do výroby presne zamerať!
Rozmery: viď. príloha č.4 – Výkresová dokumentácia – OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE
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Príloha č. 1 - Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií

Mestský podnik Snina, s. r. o., Strojárska 2060/95, 069 01 Snina
Dotazník uchádzača a návrh na plnenie kritérií pre zákazku:
„Protipožiarne dvojkrídlové drevené dvere“
Uchádzač je povinný v časti A. vyplniť všetky položky podľa predtlače a v časti B. vyplní návrh ceny za dodanie
celého predmetu obstarávania podľa predtlače ( bez DPH a s DPH).

Identifikácia uchádzača

A.

Identifikácia uchádzača

Názov uchádzača:
Ulica:
Základné údaje

Sídlo (PSČ + mesto):
IČO:
DIČ:
Tel.:
e-mail:
kontaktná osoba:
platca DPH áno/nie
B.

Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka
Jednotková
Jednotková
cena bez
cena s DPH
DPH

Položka

Názov, značka, typ

MJ

1.

Protipožiarne dvojkrídlové
drevené dvere D3_2 (pravé)

ks

1

2.

Protipožiarne dvojkrídlové
drevené dvere D3_2 (ľavé)

ks

1

3.

Protipožiarne dvojkrídlové
drevené dvere D3_3 (pravé)

ks

1

4.

Protipožiarne dvojkrídlové
drevené dvere D4_1 (pravé)

ks

1

ks

Cena celkom
bez DPH

Cena celkom
s DPH

Spolu:

V___________________ dňa __________ 2020

Pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
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Vypracoval:

_____________________________

Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie uchádzača

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Názov zákazky: _____________________________________________________________
Uchádzač: _________________________________________________________________
Zastúpený: _________________________________________________________________
[doplniť meno a priezvisko oprávnenej osoby]

čestne vyhlasuje, že:
ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle §32 ods. 1 písm. f)
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov – „nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu“.

Dátum: __________________

Podpis: _____________________________
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Príloha č. 3 - Čestné vyhlásenie uchádzača o neprítomnosti konfliktu záujmov

ČESTNÉVYHLÁSENIE
o neprítomnosti konfliktu záujmov

Názov zákazky: _____________________________________________________________
Uchádzač: _________________________________________________________________
Zastúpený: _________________________________________________________________
[doplniť meno a priezvisko oprávnenej osoby]
čestne vyhlasuje, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:
• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá
je alebo by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(„zainteresovaná osoba“) akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho
postavenia vo verejnej súťaži,
• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe
priamo alebo nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu
súvisiacu so zadaním tejto zákazky,
• budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je
považovaná za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v
priebehu procesu verejného obstarávania,
• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné,
pravdivé a úplné informácie.

Dátum: __________________

Podpis: _____________________________
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Príloha č. 4 - Výkresová dokumentácia - OTVOROVÉ KONŠTRUKCIE
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