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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Psychiatrická liečebňa Sučany
IČO:  17335612
Hradiská 20, 038 52 Sučany
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Psychiatrická liečebňa Sučany
Kontaktná osoba: Ing.Lenka Fioleková, Ľubomír Kišša
Telefón: +421 434293209 / 434293201
Fax: +421 434293389
Email: plsucany@gaya.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.plsucany.gaya.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.plsucany.gaya.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Výmena okien na budove A a budove B (stavebné úpravy)

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Psychiatrická liečebňa Sučany budova A a budova B
NUTS kód: 
SK

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Stavebné práce, ktorých súčasťou je demontáž pôvodných okien, vonkajších parapiet, mreží, zväčšenie plochy okenných
otvorov, dodanie nových plastových okien, vonkajších parapiet, mreží, stavebné práce, ktorých súčasťou je montáž
nových plastových okien, vonkajších parapiet, mreží, vrátane kompletného vyspravenia vonkajšieho a vnútorného
ostenia, odvoz a likvidácia stavebného odpadu

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45000000-7 
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 44221100-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Budova A - okná - 40 ks rozmer 1300x1450, 8 ks 1300x1500, 11 ks 1200x1200, mreže z oceľového plechu dierovaného
štvorcovými otvormi typu Qg 8-12 - 35 ks rozmer 1300x1450, 7 ks 1170x1340, mreže tyčkové 10 ks 1200x1080,
vnútorné vodorovné plastové žalúzie 4 ks 
Budova B - okná - 66 ks rozmer 1300x1450, 6 ks 1170x1340, 16 ks 1200x1200, mreže z oceľového plechu dierovaného
štvorcovými otvormi typu Qg 8-12 - 38 ks rozmer 1300x1450, 6 ks 1170x1340, mreže tyčkové 15 ks 1200x1080,
vnútorné vodorovné plastové žalúzie 4 ks

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  57 278,8900 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  6

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1.1Uchádzač musí spĺňať
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podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Ich splnenie preukáže podľa § 26 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií požadovaných v
bode f): 
f) doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, oprávňujúci
uchádzača dodávať predmet zákazky. Doklad musí byť úradne overený dátumom nie starším ako tri mesiace k
12.08.2013. (výpis z obchodného alebo živnostenského registra) 
1.2.Doklady podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní môže uchádzač nahradiť 
predložením originálu alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do  
zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 odst.1 zákona  
o verejnom obstarávaní.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
originály alebo úradne overené kópie: 
a)vyjadrenie/a banky/bánk alebo pobočky/čiek zahraničnej/ných banky/bánk, v ktorej/rých má vedený/é účet/účty: 
- o schopnosti plniť si finančné záväzky,  
-že nebol za predchádzajúcich päť rokov (od 1.1.2008-31.12.2012)v nepovolenom debete, a ak bol ,predloží
zdôvodnenie prečo sa tak stalo, 
-že v prípade splácania úveru/ov dodržuje splátkový kalendár, 
-že jeho bankový/vé účet/účty nebol/i predmetom exekúcie za predchádzajúcich päť rokov (od 1.1.2008-31.12.2012),  
b)vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača s pečiatkou
uchádzača, že predložil vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek zahraničných bánk, v ktorých má/majú vedený/é
účet/účty.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň finančného a ekonomického postavenia
uchádzača 
Kladné vyjadrenie banky/bánk alebo pobočky/pobočiek zahraničnej/ných banky/bánk o schopnosti plniť finančné
záväzky v celom požadovanom rozsahu. Predložené vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie ako tri mesiace ku dňu
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t.j. k 12.08.2013 
Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti sleduje cieľ, aby plnenie zmluvy bolo
zabezpečované spôsobilým zmluvným uchádzačom, ktorý si plní svoje záväzky riadne a včas.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač v ponuke predloží
nasledovné doklady, ktorými preukazuje svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Ako
dôkazy, predloží originály alebo úradne overené kópie nasledovných dokladov a dokumentov :  
-zoznamom uskutočnených stavebných prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky,
uskutočnených v období od 1.1.2008 do 31.12.2012 , s uvedením obchodného názvu, adresy alebo miesta podnikania
odberateľa, predmet zmluvy o dielo, zmluvné obdobie , objem realizovaných stavebných prác v roku 2008 až 2012 v
EUR, podpísaný štatutárnym zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača a pečiatkou
uchádzača.Predložený zoznam musí byť doplnený potvrdením (referenciou) vyhotoveným odberateľom, obsahujúcim
minimálne obchodný názov, adresu alebo miesto podnikania odberateľa, predmet zmluvy o dielo, objem realizovaných
stavebných prác v rokoch 2008 až 2012 v EUR, hodnotenie plnenia podľa obchodných podmienok, kontaktu a mena
kontaktnej osoby objednávateľa, u ktorej je možné overiť si potvrdené referencie. Referencia musí byť podpísaná
štatutárnym zástupcom odberateľa alebo osobou splnomocnenou na jeho zastupovanie. V prípade podpísania osobou
splnomocnenou na zastupovanie musí byť predložené splnomocnenie na zastupovanie. Za rovnaký alebo podobný
charakter ako predmet zákazky sa považujú stavebné práce spojené s výmenou okien.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Minimálna požadovaná úroveň technickej spôsobilosti 
Uchádzač zoznamom uskutočnených stavebných prác, doplneným referenciami o plnení preukáže, že za obdobie
predchádzajúcich piatich rokov (od 01.01.2008 do 31.12.2012) uskutočnil minimálne 3 zákazky na stavebné práce
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky a to v min. výške 57 000,-€ bez DPH. 
Podmienka je primeraná a jej potreba zahrnutia medzi podmienky účasti má preukázať dostatočné skúsenosti
uchádzača s plnením obdobnej alebo rovnakej zákazky.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Áno

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

10/2013/VS
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  19.07.2013 14:00
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Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  12.08.2013 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  13.08.2013 09:00
Miesto :  Otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" podľa § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní bude v
súlade s ustanovením § 43 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Otváranie časti ponúk označených ako "OSTATNÉ" je neverejné.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

1.Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len informácie) medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi sa
uskutočňuje písomnou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne,
poštovou zásielkou, prostredníctvom elektronických prostriedkov. 
Pri čo najskoršom/najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť obsah dokumentov
alebo komunikáciou elektronickými prostriedkami , doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme najneskôr do 3
(troch)pracovných dní odo dňa odoslania tejto informácie. 
2.Súťažné podklady si uchádzači môžu vyžiadať na kontaktnom mieste uvedenom v odd. I.1. 
3.Presný dátum a čas otvárania časti ponúk označených ako "KRITÉRIÁ" bude v súlade s § 41 ods. 2a 3 zákona o
verejnom obstarávaní oznámený všetkým uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené. Ďalšie podrobnejšie informácie
sú uvedené v súťažných podkladoch. 
4.Presný popis obsahu jednotlivých častí ponúk označených ako "OSTATNÉ" a "KRITÉRIÁ" je uvedený v súťažných
podkladoch časť A.1 Pokyny pre uchádzačov bod 16.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
27.06.2013
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