Mestský úrad
Kostolné nám. č. 1, 946 03 Kolárovo

7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Kolárove
Dňa: 01.06.2015
K bodu rokovania:

Rekonštrukcia vykurovacieho systému divadelnej
sály Mestského kultúrneho strediska Kolárovo
Informatívna správa a spresnenie
predpokladanej hodnoty investície

Predkladá:
Spracoval:

Mgr. János Mayer, riaditeľ MsKS
Mgr. János Mayer

1) Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove:
A/ Berie na vedomie
1. Informatívnu správu o verejnom obstarávaní rekonštrukcie vykurovacieho systému divadelnej
sály Mestského kultúrneho strediska Kolárovo

B/ Schvaľuje
1. Predpokladanú hodnotu investície -MsKS vykurovanie divadelnej sály- vo výške
25.358,- EUR bez DPH
30.429,- EUR s DPH, ktorá bude financovaná z rozpočtu mesta Kolárovo

2) Tematický materiál

v prílohe

3) Dôvodová správa
Mestské zastupiteľstvo v Kolárove na svojom 4. zasadnutí dňa 2.3.2015 schválil uznesením č. 56/2015
Krátkodobý investičný plán mesta Kolárovo na rok 2015 s prioritami, medzi ktorými bola zaradená aj
rekonštrukcia vykurovacieho systému divadelnej sály mestského kultúrneho strediska
s predpokladanou hodnotou investície 19.000,- EUR. Predložený materiál obsahuje informácie
o verejnom obstarávaní, súčasťou čoho bolo vypracovanie projektovej dokumentácie a výkazu výmer.
Na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer je predložený MsZ na schválenie
predpokladaná hodnota investície, ktorá je väčšia oproti plánovanej predpokladanej hodnoty o
11.429,- EUR.

4) Súvisiace právne normy:
- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov
- Zásady nakladania a hospodárenia s majetkom mesta Kolárovo
-Zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) Skratky:
Skratky:
MsZMsRMsKS-

Mestské zastupiteľstvo v Kolárove
Mestská rada
Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
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Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Kostolné námestie, Kolárovo

Popis verejného obstarávania na predmet zákazky:
„ Vetranie koncertnej sály – výmena ventilátorov “

Verejný obstarávateľ, Mestské kultúrne stredisko Kolárovo, zahájil prípravu verejného
obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a to určením predpokladanej
hodnoty zákazky. Prvotne na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky bolo potrebné
vypracovať
projektovú dokumentáciu a výkaz výmer. Vypracovanie projektovej
dokumentácie a výkazu výmer stálo 1 650 € bez DPH.
V projektovej dokumentácii boli doplnené položky, ktoré sú nevyhnutné z pohľadu
bezpečnosti a požiarnej ochrany a to: zmiešavacia komora k pôvodnej vzduchotechnickej
jednotke, tlmiče hluku vzhľadom na to, že ide o divadelnú sálu a požiarne klapky.
Celková hodnota zákazky po stanovení predpokladanej hodnoty zákazky je 23 708 € bez
DPH.
Verejný obstarávateľ po stanovení predpokladanej hodnoty zákazky, pripravil podklady
k verejnému obstarávaniu, ktoré sa bude realizovať postupom podľa § 9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní z dôvodu, že finančný limit prác nepresahuje finančný limit 30 000 €
bez DPH a ide o zákazku nie bežne dostupnú na trhu.
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Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Kostolné námestie, Kolárovo

Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Sídlo: Kostolné námestie, 946 03 Kolárovo
IČO: 00513474
DIČ: 2021030726
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Mgr. János Mayer - riaditeľ
Telefón:
+421 903601296
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Dagmar Melotíková
Telefón:
+421 903 520 052
dagmar.melotikova@gmail.com
Email:
2. Názov predmetu obstarávania:
„Vetranie koncertnej sály – výmena ventilátorov “

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
50800000-3 Rôzne opravárenské a údržbárske služby
50700000-2 Oprava a údržba vnútornej inštalácie budov

4. Opis predmetu obstarávania:
Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie na predmet zákazky na rekonštrukciu a výmenu
jestvujúcich ventilátorov ( prívodný – odvodný) – vzduchotechnická jednotka , zmiešavacia komora,
filtra a ohrievača, tlmiče hluku a požiarne klapky, ktoré sú inštalované v jestvujúcej strojovni na 1
poschodí. Súčasťou rekonštrukcie je aj projektová dokumentácia a výkaz výmer. Podrobný opis
predmetu zákazky sa nachádza v technickej správe a výkaze výmer, dokumentácia je súčasťou
verejného obstarávania.
5. Cena:
Cena za uskutočnenie stavebných prác musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako
cena celkom bez DPH, výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

2

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Kostolné námestie, Kolárovo

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
Je stanovená na základe projektovej dokumentácie a výkazu výmer je v celkovej výške:

25 358 eur bez DPH

7. Rozdelenie predmetu: NIE

8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE

9. Trvanie zmluvy : do 31.12.2015

10. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2015

11. Lehota na predkladanie ponúk:
•

•
•
•

lehota na predkladanie ponúk je do: 05.06.2015, 10:00 hod. V prípade doručenia poštou
musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej
pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na podávanie ponúk nie je možné predložené
ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých
chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na
podávanie ponúk;
adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať!“, heslom
obstarávania „Vetranie koncertnej sály – výmena ventilátorov “, ako aj obchodným menom
a sídlom obstarávateľa a uchádzača.

12. Podmienky účasti uchádzačov:

1. Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1
písmeno f) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie dokladmi
podľa § 26 ods. 2 písmeno e) alebo ekvivalentnými dokladmi, resp. dokladmi podľa ods. 3 a ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu –
doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.

3

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne stredisko Kolárovo
Kostolné námestie, Kolárovo

2. Ocenený výkaz výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou ponuky
3. Podpísaná zmluva o dielo, ktorá je súčasťou tejto Výzvy
13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena – cena spolu s DPH – 100 % - cena za uskutočnenie prác vrátane DPH.

14. Podmienky financovania:
Finančné prostriedky verejného obstarávateľa
15. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
16. Doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ poverí zodpovednú osobu na
vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
v lehote do 10 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma.
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil všetky podmienky účasti
a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie stavebných prác.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie
zrušiť v prípade ak:
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
• sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
• ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
• nebude predložená ani jedna ponuka.
5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

V Kolárove, dňa 21. 05. 2015

Mgr. János Mayer , v. r.
riaditeľ mestského kultúrneho strediska
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