Perly gotickej cesty, n.o.
Hlavná ul. č. 26, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35 581 077

Záujemcom

Váš list/zo dňa

Vec:

Naše číslo

Vybavuje/Linka
František Keruľ
+421 907 225 966
e-mail: logtrade@logtrade.sk

Miesto, dátum
Košice, 03.12.2021

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Perly gotickej cesty, n.o., Hlavná ul. č. 26, 040 01 Košice-Staré Mesto, ako osoba podľa § 8, 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“) uskutočňuje verejné obstarávanie na predmet zákazky „Reštaurovanie a
rekonštrukcia Urbanovej veže: I. ETAPA - exteriér, 2. ČASŤ“, postupom zadávania zákazky s nízkou
hodnotou podľa § 117 ZVO.

1.

Identifikácia osoby podľa § 8, ods. 1 písm. b) ZVO (ďalej len „verejný obstarávateľ):
Verejný obstarávateľ:
Perly gotickej cesty, n.o.
Sídlo:
Hlavná 26, 040 01 Košice – Staré mesto
Zastúpený:
Mons. ThLic. František Šándor – riaditeľ
IČO:
35 581 077
DIČ:
2021867463
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN:
SK18 3100 0000 0043 5026 7010
BIC/SWIFT :
KOMASK2X
e-mail:
bartkova.perlygotiky@gmail.com
URL:
http://perlygotickejcestyno.sk/zverejnovanie
Kontakt pre komunikáciu so záujemcami/uchádzačmi:
Názov:
LOGTRADE s.r.o. Košice
Adresa:
Vozárova 1/A, 040 17 Košice – mestská časť Juh
Kontaktná osoba:
František Keruľ, konateľ
Telefón:
+421 907 225 966
e-mail:
logtrade@logtrade.sk

2.
2.1
2.2

Opis
Názov predmetu zákazky
Reštaurovanie a rekonštrukcia Urbanovej veže: I. ETAPA - exteriér, 2. ČASŤ.
Opis predmetu zákazky
Reštaurovanie a rekonštrukcia Urbanovej veže – arkádová ochodza.
Veža svätého Urbana je súčasťou areálu kultúrnych pamiatok ( Dóm sv. Alžbety, kaplnka sv. Michala a Urbanová
veža ) situovaných v ťažisku Hlavného námestia mesta Košice. Z uvedeného súboru kultúrnych pamiatok je veža
situovaná severne od katedrály. Vznik veže je datovaný do prelomu gotiky a renesancie (k roku 1627-28)
a s ohľadom na jej slohový vývoj a historické udalosti viazané s jej užívaním, môžeme s istotou potvrdiť, že ide
o nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku významnej hodnoty.
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Cieľom vlastníka je zabezpečenie obnovy a reštaurovania exteriéru prízemia veže arkádovej ochodze pri
zachovaní všetkých pamiatkových hodnôt . Zvláštny dôraz sa v rámci tejto obnovy bude klásť na reštaurovanie
šambrány na južnej strane ochodze, realizácia – výroba a dodávka novej vstupnej dubovej brány, zhotovenej
podľa vhodných analógií.
Súčasťou prác v tejto etape je aj kompletná rekonštrukcia elektro rozvodov, ich výmena za nové z ohľadom na
slávnostné osvetlenie.
Základné údaje o kultúrnej pamiatke:
Názov stavby:
Veža svätého Urbana v Košiciach
Miesto stavby:
Košice, Hlavná ulica, severne od Dómu sv. Alžbety
Predmet reštaurovania a obnovy: všetky fasády a strecha veže sv. Urbana
Parc. číslo:
3/1
Obec:
Košice – Staré Mesto
Katastrálne územie:
Košice - Stredné Mesto
Číslo pamiatky v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR: 1100/3
Určenie stavby:
veža mestská
Typ pamiatky:
architektonické a sochárske dielo
Sloh, datovanie:
prelom gotiky a renesancie ( stavba na reliktoch zaniknutej stavby)
Zámerom prác na tejto obnove okrem samotných reštaurátorských prác na kamennej šambráne, bude komplexná
výmena elektrických rozvodov v ochodze veže vrátane slávnostne iluminácie, návrh – výroba – dodávka nových
vstupných dubových dverí.
Postup prác:
reštaurovanie povrchov kameňa, architektonických prvkov - kamenná šambrána na južnej strane
ochodze:
očistenie od povrchových depozitov,
čistenie od uhlíkových depozitov a mikroflóry,
odsoľovanie,
spevnenie najviac poškodených častí kameňa,
odstránenie nevhodných a rušivých druhotných zásahov,
domodelovanie, doplnenie chýbajúcej hmoty kamenných prvkov a ich profilácie,
farebné zjednotenie, konzervácia- farebná lazúrna úprava stien a ostatných povrchov.
-

realizácia – výroba a dodávka novej vstupnej dubovej brány, zhotovenej podľa vhodných
analógií:
spracovanie výtvarného návrhu, ktorý zohľadní v presvetlenej hornej časti možnosť osadenia kópie
historickej mreže t. j. brána bude dvojkrídlová, v oblúku (archivolte) presklená s možnosťou uchytenia
mreže,
odsúhlasenie návrhu a dielenskej dokumentácie na KPÚ,
realizácia a montáž brány.

-

Silnoprúdové rozvody v arkádach, slávnostné osvetlenie, dokončenie bleskozvodu:
elektrické rozvody, čo sa týka denného a slávnostného osvetlenia arkád, sú v súčasnosti zastaralé a v
nevhodnom technickom stave. Z týchto dôvodov bude potrebné tieto kompletne vymeniť a nahradiť
novými v zmysle platnej PD a projektu večernej iluminácie,
postup prác bude nutné konzultovať s metodikom KPÚ hlavne vzhľadom na zásah do historického
muriva,
trasovanie elektrických rozvodov bude určené v spolupráci so zodpovedným reštaurátorom.

Podrobný rozsah stavebných prác je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy (VV).
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Ak výzva na predloženie cenovej ponuky alebo iné dokumenty poskytnuté záujemcom v procese verejného
obstarávania obsahujú odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť
alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ takýto odkaz dopĺňa slovami „alebo ekvivalentný“.
Verejný obstarávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:
- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky,
alebo
predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako
sú požiadavky verejného obstarávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy.
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Pre predložený ekvivalent následne platí:
- nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť verejný obstarávateľ v rámci
súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako
prijatie ekvivalentu,
a
- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom
vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
45212314-0
Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
45212350-4
Budovy mimoriadneho historického alebo architektonického významu
45454100-5
Reštaurovanie
Miesto realizácie
Veža svätého Urbana v Košiciach, Hlavná ulica, severne od Dómu sv. Alžbety, Číslo pamiatky v Ústrednom
zozname pamiatkového fondu SR: 1100/3.
Časti (Táto zákazka sa delí na časti áno/nie)
Nie.
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Množstvo alebo rozsah zákazky
Presný rozsah stavebných prác je uvedený vo Výkaze výmer, ktorí tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy V prípade ak
výkaz výmer obsahuje odkaz na konkrétnu obchodnú značku alebo výrobcu, môže uchádzač predložiť aj iný
materiál pri zachovaní minimálnych technických a funkčných vlastností na odkazovanú obchodnú značku alebo
výrobcu.
Termín realizácie prác:
01/2022 – 03/2022
Predpokladaná hodnota zákazky:
41 111,35 EUR bez DPH
Minimálne obchodné podmienky
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo. Návrh Zmluvy o dielo tvorí prílohu č. 2
tejto výzvy. Uchádzač v rámci ponuky Zmluvu o dielo nepredkladá.
Cena za realizáciu predmetu zákazky bude dohodnutá tak, ako je to uvedené v Prílohe č. 1 tejto výzvy (Výkaz
výmer). Ceny budú uvedené v eurách (EUR) a kalkulované vrátane aktuálne platnej výšky DPH, colných sadzieb
a všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou služby. Cena predmetu plnenia je maximálna a konečná.
Lehota splatnosti faktúr: do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
Zákazka je financovaná z dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja v súlade s Výzvou na podanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja č. 8270/2021/OSMRR zo dňa 15.03.2021 a
z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Vyhlasovateľom výzvy je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len
„ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je Sekcia regionálneho rozvoja
(ďalej len „SRR“). Poskytovateľom dotácie je ministerstvo.
Maximálny podiel dotácie na oprávnených výdavkoch projektu je 90 %.
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Ponuka:
Obsah ponuky:
4.1.1 Vyplnená Príloha č. 1 tejto výzvy (Výkaz výmer), podpísaná podľa bodu 4.2 tejto výzvy.
4.1.2 Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, email, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka
predkladá - vyplnená Príloha č. 3 tejto výzvy (dokument: Ponuka), podpísaná podľa bodu 4.2 tejto výzvy –
odporúčanie predloženia.
4.1.3 Uchádzač predloží v rámci svojej ponuky vyplnený (ocenený) výkaz výmer vo formáte MS Excel s
použitím matematických funkcií SUM, násobenie (PRODUCT), ROUND so zaokrúhlením na dve
desatinné miesta pre jednotkovú cenu za každú položku, pre cenu celkom za každú položku, aj cenu
celkom za jednotlivé stavebné objekty, z dôvodu rýchlejšej kontroly rozpočtu komisie na vyhodnocovanie
ponúk.
Dokumenty majú byť podpísané:
uchádzačom, t.j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade s dokladom o oprávnení
podnikať,
alebo
zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene uchádzača; v tom prípade bude súčasťou ponuky
adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu uchádzača podpísané uchádzačom podľa prvej odrážky
tohto bodu.
Forma ponuky
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuky je potrebné predložiť elektronicky e-mailom.
Súčasťou ponuky musia byť doklady v zmysle bodu 4 tejto výzvy.
Ponuka uchádzača nesmie byť v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto výzvy a jej príloh.
Platnosť ponuky
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas určenej lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti ponúk plynie od
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným
obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 31.03.2022.
Komunikácia:
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi v
zmysle ZVO bude uskutočňovaná výhradne v slovenskom jazyku spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a
obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných
údajov,
komunikácia bude prebiehať prostredníctvom e-mailu na adrese: logtrade@logtrade.sk,
Verejný obstarávateľ umožňuje neobmedzený a priamy prístup elektronickými prostriedkami k všetkým
poskytnutým dokumentom / informáciám počas lehoty na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ bude
všetky dokumenty uverejňovať na svojej internetovej stránke: http://perlygotickejcestyno.sk/zverejnovanie.
Vysvetľovanie:
V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo Výzve na predkladanie ponúk alebo v zverejnených
dokumentoch môže ktorýkoľvek zo záujemcov v stanovenej lehote požiadať o ich vysvetlenie podľa vyššie
uvedených pravidiel komunikácie. Iné spôsoby komunikácie nebudú slúžiť na vysvetľovanie, ale iba na
výmenu informácií všeobecného charakteru,
Verejný obstarávateľ bezodkladne poskytne prostredníctvom zverejnenia na svojej internetovej stránke
http://perlygotickejcestyno.sk/zverejnovanie vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky,
návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti všetkým záujemcom, ktorí sú mu známi, najneskôr
však šesť dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie záujemca
požiada dostatočne vopred,
Verejný obstarávateľ požaduje, aby všetky prípadné vysvetlenia v súťaži záujemcovia zapracovali do svojich
ponúk.
Jazyk ponuky:
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Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je
doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho
jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich
obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka
Vyhotovenie ponuky:
Ponuka, pre účely zadávania tejto zákazky, je prejav slobodnej vôle uchádzača, že chce za úhradu
poskytnúť verejnému obstarávateľovi určené plnenie pri dodržaní podmienok stanovených verejným
obstarávateľom bez určovania svojich osobitných podmienok,
Uchádzač predkladá ponuku v písomnej listinnej podobe v lehote na predkladanie ponúk podľa požiadaviek
uvedených v tejto Výzve na predkladanie ponúk,
Doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, požadované v tejto Výzve na predkladanie ponúk, musia byť
k termínu predloženia ponuky platné a aktuálne,
V prípade, že sú doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vydávané orgánom
verejnej správy (alebo inou povinnou inštitúciou) priamo v digitálnej podobe, musí uchádzač vložiť do
systému tento digitálny doklad (vrátane jeho úradného prekladu ak je to podľa predchádzajúcich ustanovení
potrebné),
Ak ponuka uchádzača obsahuje osobné údaje, uchádzač je povinný postupovať v súlade s aktuálne platným
znení zákona o ochrane osobných údajov (predložiť súhlas dotknutých osôb so spracovaním osobných
údajov zo strany verejného obstarávateľa, a podobne).,
Verejný obstarávateľ ukladá uchádzačom nasledovné povinnosti zamerané na ochranu dôverných
informácií,
Uchádzač vo svojej ponuke jednoznačne označí doklady a dokumenty (resp. ich časti), ktoré považuje za
dôverné informácie. Za dôverné informácie je na účely ZVO možné označiť výhradne obchodné tajomstvo,
technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu
jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory,
Verejný obstarávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné.
Týmto nie sú dotknuté ustanovenia ZVO, ukladajúce povinnosť verejného obstarávateľa oznamovať či
zasielať úradu dokumenty a iné oznámenia, ako ani ustanovenia ukladajúce verejnému obstarávateľovi a
úradu zverejňovať dokumenty a iné oznámenia podľa ZVO a tiež povinnosti zverejňovania zmlúv podľa
osobitného predpisu.
Predloženie ponuky – lehota:
Ponuky sa predkladajú v určenej lehote na predkladanie ponúk. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom::
13.12.2021 do 10:00 hod.
Predloženie ponuky:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky
členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je
súčasne členom skupiny dodávateľov,
Ponuky je potrebné predložiť elektronicky e-mailom na adresu: logtrade@logtrade.sk a tiež na e-mail:
bartkova.perlygotiky@gmail.com,
Ponuka musí byť predložená ako sken dokladov (odporúčame formát .pdf) do predmetu správy je potrebné
uviesť “Neotvárať - Ponuka - Urbanova veža”.
Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie postupu verejného obstarávania.
Doplnenie, zámena a odvolanie ponuky:
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13.12.2021 o 10:00 hod. na adrese: Perly gotickej cesty, n.o., Hlavná
ul. č. 26, 040 01 Košice-Staré Mesto,.
Otváranie ponúk bude neverejné bez účasti uchádzačov. Uvedené súvisí s epidemiologickou situáciou
a obmedzením zdravotných rizík v súvislosti s epidémiou COVID-19 (Metodické usmernenie Úradu pre
verejné obstarávanie č. 5956-5000/2020 zo dňa 15.04.2020),

Perly gotickej cesty, n.o.
Hlavná ul. č. 26, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35 581 077
4.13

4.14

Verejný obstarávateľ najneskôr do troch pracovných dní odo dňa otvárania ponúk pošle elektronicky
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnicu z otvárania
ponúk.
Konflikt záujmov:
Ak sa verejný obstarávateľ v zmysle § 23 ZVO dozvie o konflikte záujmov, prijme primerané opatrenia
a vykoná nápravu s cieľom zabránenia pretrvávania konfliktu záujmov,
Ak nebude možné odstrániť konflikt záujmov inými účinnými opatreniami, ktorými sú najmä vylúčenie
zainteresovanej osoby1 z procesu prípravy alebo realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej
povinností a zodpovednosti, verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača.
Etický kódex uchádzača vo verejnom obstarávaní:
Verejný obstarávateľ dáva do pozornosti Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní,
ktorého obsahom sú základné pravidlá správania sa uchádzača, záujemcu, člena skupiny dodávateľov v
procesoch verejného obstarávania. Uvedené subjekty sú, so zreteľom na povinnosť uplatňovania princípov
rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti,
zabezpečovania čestnej hospodárskej súťaže, vykonávania práv a povinností v súlade s dobrými mravmi a
so zásadami poctivého obchodného styku, viazané tieto pravidlá aplikovať a aplikovanie týchto
pravidiel dohliadať,
Etický kódex záujemcu/uchádzača vo verejnom obstarávaní je zverejnený na adrese
http://www.uvo.gov.sk/extdoc/1069/eticky_kodex_zaujemca_-_uchadzac.pdf.

5.
5.1

Ponuka pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou
Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať § 32 ods. 1 písm. e), f) ZVO t. j. musí mať oprávnenie realizovať predmet zákazky a
nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO.
Verejný obstarávateľ v systémoch verejnej správy, do ktorých má prístup, overí splnenie podmienky § 32 ods. 1
písm. e) ZVO (uchádzač doklad nepredkladá, ak má v živnostenskom alebo obchodnom registri zapísaný
predmet zákazky, v prípade, že uchádzač nemá v živnostenskom registri alebo obchodnom registri zapísaný
predmet zákazky, alebo v týchto registroch nie je zapísaný predloží aj kópiu dokladu preukazujúceho oprávnenie
uchádzača na realizovanie predmetu zákazky). Doklad preukazujúci splnenie § 32 ods. 1 písm. f) ZVO uchádzač
nepredkladá, verejný obstarávateľ overí splnenie podmienky účasti na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

6.

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet
zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnocuje ponuky, ktoré neboli vylúčené, podľa kritérií
určených vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.
Komisia následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u prvého uchádzača
v poradí. V prípade, ak dôjde k vylúčeniu prvého uchádzača v poradí komisia postupuje tak, aby uchádzač
umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet
zákazky.
O vyhodnotení ponúk komisia vyhotoví zápisnicu v súlade so ZVO
Kritérium na vyhodnotenie ponúk v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Kritérium č. 1 Celková zmluvná cena v EUR
Celková zmluvná cena v EUR, ktorou sa rozumie celková zmluvná cena za predmet zákazky v EUR, t. j. cena,
ktorú bude musieť verejný obstarávateľ zaplatiť za ponúkané plnenie predmetu zákazky, v rozsahu podľa opisu
predmetu zákazky, podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy.

7.
7.1

1

Zainteresovanou osobou je najmä
a) zamestnanec verejného obstarávateľa, ktorý sa podieľa na príprave alebo realizácii verejného obstarávania alebo iná osoba,
ktorá poskytuje verejnému obstarávateľovi podpornú činnosť vo verejnom obstarávaní a ktorá sa podieľa na príprave alebo
realizácii verejného obstarávania alebo
b) osoba s rozhodovacími právomocami verejného obstarávateľa, ktorá môže ovplyvniť výsledok verejného obstarávania bez
toho, aby sa nevyhnutne podieľala na jeho príprave alebo realizácii.

Perly gotickej cesty, n.o.
Hlavná ul. č. 26, 040 01 Košice-Staré Mesto, IČO: 35 581 077
Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť, uvedie cenu bez DPH a sadzbu DPH 0 %.
Vyhodnocovaná bude celková zmluvná cena, teda cena, ktorú verejný obstarávateľ skutočne uhradí za predmet
zákazky a to bez ohľadu na to, či je uchádzačom platca alebo neplatca DPH.
Spôsob hodnotenia Kritéria č. 1
Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej zmluvnej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých ponukách.
Ako prvý v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR. Ako druhý
v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý druhú najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR. Ostatným uchádzačom
bude priradené poradie obdobne, vzostupne podľa navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR.
7.2

Identifikácia úspešného uchádzača v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Úspešnosť ponúk sa určí podľa výšky celkovej zmluvnej ceny v EUR uvedenej v jednotlivých ponukách.
Ako prvý v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý predloží najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR. Ako druhý
v poradí bude vyhodnotený uchádzač, ktorý druhú najnižšiu celkovú zmluvnú cenu v EUR. Ostatným
uchádzačom bude priradené poradie obdobne, vzostupne podľa navrhovanej celkovej zmluvnej ceny v EUR.

8.

Výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou
Na základe kritéria na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému verejný obstarávateľ
oznámi, že uspel. Úspešný uchádzač bude požiadaný aby verejnému obstarávateľov zaslal podpísanú Zmluvu
o dielo vrátane príloh. S úspešným uchádzačom uzatvorí verejný obstarávateľ Zmluvu o dielo v zmysle
predloženej cenovej ponuky. Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk, že neuspeli s uvedením dôvodu.
Uchádzačom, ktorí predložia svoje ponuky, v prípade neúspešnej ponuky, nevzniká žiadny nárok na úhradu
nákladov, ktoré mu vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zadávanie zákazky zrušiť, v prípade keď ponuka úspešného uchádzača
prekročí finančný limit stanovenej predpokladanej hodnoty zákazky.

8.1

S pozdravom

Mons. ThLic. František Šándor
riaditeľ n.o.

Prílohy:
Príloha č. 1:
Príloha č. 2:
Príloha č. 3:

neocenený výkaz výmer
návrh Zmluvy o dielo
identifikačné údaje uchádzača (dokument: Ponuka)

