Metodicko-pedagogické centrum
generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Metodicko – pedagogické centrum, ako verejný obstarávateľ podľa §7 ods. 1 písm. d) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej „zákon o VO“), predkladá nasledujúcu Výzvu:

Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky z nízkou hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
Kontaktná osoba:
IČO :
DIĆ:
Telefón:
Elektronická pošta:

Metodicko – pedagogické centrum
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
Mgr. Kamila Jandzíková PhD., generálna riaditeľka
Ing. Jozef Macejko, odborný pracovník pre verejné obstarávanie
00164348
2020798714
02/48209454
jozef.macejko@mpc-edu.sk

2. Druh zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa §3 ods. 3 zákona o VO. Jedná sa o zákazku
obstarávanú postupom zadávania zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona o VO.

3. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia elektroinštalácie v objekte MPC na ulici T. Ševčenka v Prešove“

4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom verejnej zákazky je komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie v budove MPC
v Prešove na 1. až 4. nadzemnom podlaží administratívnej budovy vrátane výmeny rozvádzačov.
Súčasťou rekonštrukcie je aj výmena vypínačov, zásuviek a svietidiel.
Predmet zákazky, rozsah stavebných prác, je podrobne určený projektovou dokumentáciou stavby,
ktorá bola vypracovaná v mesiaci júl 2018 oprávneným projektantom, ktorým je: Bruno Galeštok,
Prostejovská 4840/26, 080 01 Prešov.
Súčasťou PD je spracovaný výkaz výmer, ktorý je prílohou k tejto výzve.

V prípade, že vo výkaze výmer je uvedený odkaz na konkrétny typ výrobku alebo postupu
verejný obstarávateľ umožňuje predložiť ekvivalentné riešenie pri zachovaní technických a
kvantitatívnych parametrov ponúkaných výrobkov alebo postupov.
Verejný obstarávateľ zákazku je rozdelil na dve časti:
Časť 1 – Rekonštrukcia elektroinštalácie
Časť 2 – Výmena svietidiel
Kompletná projektová dokumentácia stavby je umiestnená na internetovej adrese:
https://mpc-edu.sk/rekonstrukcia-elektroinstalacie-v-objekte-mpc-presov

5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Metodicko – pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava, Regionálne pracovisko
Prešov, ul. T Ševčenka 11

Metodicko-pedagogické centrum
generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Áno
Zákazka je rozdelená na dve časti:
Časť 1 – Rekonštrukcia elektroinštalácie
Časť 2 – Výmena svietidiel
Uchádzač môže predložiť ponuku na Časť 1 alebo na Časť 2 alebo na obidve časti.
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
CPV: Hlavný slovník : 45310000 – 3 Elektroinštalačné práce
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4 tejto Výzvy.
9. Obhliadka miesta predmetu zákazky
Obhliadka miesta predmetu zákazky je verejným obstarávateľom odporúčaná pre dôsledné
spracovanie cenovej ponuky. Uskutoční sa dňa 06.12.2018 o 9:00 hodine na adrese: MPC
regionálne pracovisko Prešov, ul. T. Ševčenka 11.
Záujem o obhliadku staveniska nahláste na mailovu adresu: lubomir.jankura@mpc-edu.sk
(Riaditeľ RP MPC Prešov JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura)
Stretnutie účastníkov bude vo vstupnom vestibule budovy.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

11. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia zmluvy:
Predpokladaná doba na uskutočnenie stavebných prác bude 60 dní od účinnosti uzatvorenej
zmluvy o dielo. Na uskutočnenie stavebných prác bude s úspešným uchádzačom uzatvorená
zmluva o dielo.
S jedným uchádzačom môže byť uzatvorená zmluva na jednu časť alebo na obidve časti.

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Metodicko - pedagogického centra pridelených
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
Uskutočnené stavebné prác budú uhradené na základe faktúry vystavenej dodávateľom stavebných
prác po ich kompletnom uskutočnení a protokolárnom odovzdaní stavby verejnému
obstarávateľovi .
Lehota splatnosti faktúry bude stanovená na maximálne 30 dní od doručenia faktúry verejnému
obstarávateľovi v prípade, že nebude mať vecné a formálne nedostatky a bude odsúhlasená
príslušným zodpovedným pracovníkom verejného obstarávateľa.

12. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1966 o cenách v znení
neskorších predpisov. Predložená cena musí byť vyjadrená v eurách.

Metodicko-pedagogické centrum
generálne riaditeľstvo
Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava
V ponuke predložte ponukovú cenu za predmet zákazky ako ocenený výkaz výmer ktorý je
prílohou k tejto Výzve. Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby venovali náležitú
pozornosť naceňovaniu jednotkových cien jednotlivých položiek výkazu výmer, nie len
určeniu celkovej ceny zákazky.

Uchádzač môže predložiť ponuku na Časť 1 alebo na Časť 2 alebo na obidve časti.
Cenu predložte ako cenu celkovú, v jednotkových cenách budú započítané všetky náklady
súvisiace s uskutočnenými stavebnými prácami vrátane nákladov cestovných, dopravných,
ubytovacích, administratívnych a podobne.
Stavebné práce budú uskutočňované za plnej prevádzky budovy. Verejný obstarávateľ požaduje
aby úspešný uchádzač, ako dodávateľ stavebných prác, pri ich uskutočňovaní postupoval tak, že
postupne rozpracuje a ukončí práce na jednotlivých poschodiach budovy. Pred začiatkom prác,
dodávateľ spracuje harmonogram uskutočňovania prác, v ktorom bude táto požiadavka verejného
obstarávateľa akceptovaná.
V ponuke predložte ponukovú cenu za predmet zákazky, ako cenu bez DPH a s DPH. Tieto ceny
budú zmluvnými cenami počas doby platnosti obchodného vzťahu.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platcom DPH.
V prípade ak sa uchádzač počas plnenia predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, tato skutočnosť
nie je dôvodom na zmenu dohodnutej ceny diela celkom za predmet zákazky. Cena sa teda
v tomto prípade nezvyšuje o príslušnú sadzbu DPH.
13. Obsah ponuky:
Ponuka uchádzača bude obsahovať:
a) Identifikáciu uchádzača.
b) Cenovú ponuku, ako vyplnený a ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou k tejto Výzve (vo
formáte PDF).

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: do 12. 12. 2018, čas: do 10:00 hod.
Ponuku doručte elektronicky mailom na adresu:
jozef.macejko@mpc-edu.sk
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Verejný obstarávateľ požaduje viazanosť ponuky uchádzača do 31.01.2019

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR vrátane DPH.
Verejný obstarávateľ vyhodnotí každú časť osobitne.
Vyhodnotenie ponúk vykonajú určení zamestnanci MPC.

16. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:
Nevyhradená.
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17. Ďalšie informácie:
Verejný obstarávateľ bude pred uzavretím zmluvy požadovať od úspešného uchádzača
predloženie dokladu/ov preukazujúcich oprávnenie uskutočňovať stavebné práce. Tieto
doklady úspešný uchádzač predloží ako originály alebo úradne overené kópie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť tuto súťaž ak:
a) Nebola predložená žiadna ponuka.
b) Ani jedna z predložených ponúk nespĺňa podmienky výzvy.
c) Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola súťaž vyhlásená.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu iba na jednu časť predmetu zákazky.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
Ďalšie informácie možno získať na kontaktnej adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy
Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predkladatelia ponúk nemôžu uplatniť v danom verejnom
obstarávaní revízne postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní.
18. Postup oznámenia o vyhodnotení ponúk:
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude úspešnému uchádzačovi a neúspešným uchádzačom
oznámený písomne a to elektronicky e-mailom.

V Bratislave, dňa 04. 12. 2018.

Ing. Jozef Macejko v. r.
Odborný nepedagogický zamestnanec pre VO

Zoznam príloh: 1. Výkaz výmer na Časť 1 a Časť 2 predmetu zákazky
2. Cenová ponuka - vzor

