Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra
Akademická 1, 949 01 Nitra

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z .
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra ako verejný obstarávateľ a žiadateľ o
získanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
programovom období 2014 – 2020 na realizáciu svojho projektu v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia Vás dovoľuje vyzvať na predloženie cenovej ponuky.
Názov predmetu zákazky :

„ Vypracovanie projektovej dokumentácie “.
Spoločný slovník obstarávania (CPV) :
71250000-5
71248000-8

Architektonické a inžinierske služby a dozor
Dohľad nad projektom a dokumentáciou

Opis predmetu zákazky :
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra (ďalej len „RVPS Nitra“) bude žiadateľom
o získanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v
programovom období 2014 – 2020 na realizáciu svojho projektu v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia.
Projektová dokumentácia je určená pre realizáciu predmetu zákazky „ Zníženie energetickej
náročnosti budovy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra“, s cieľom zníženia
energetickej náročnosti budovy.
Projektová dokumentácia musí riešiť tieto hlavné stavebné úpravy : zameranie skutkového
stavu budovy v rozsahu potrebnom pre spracovanie projektovej dokumentácie, stavebno –
technické úpravy obalových konštrukcií budovy, rekonštrukciu systému vykurovania,
rekonštrukciu elektroinštalácie, zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmenu
otvorových výplní objektu, zateplenie základových konštrukcií kontaktným zatepľovacím
systémom, zateplenie podláh, nahradenie plynovej kotolne tepelnými čerpadlami –
rekonštrukcia vykurovacieho systému, inštaláciu rozvodov riadeného vetrania s rekuperáciou,
nahradenie klasického osvetlenia v budove za energeticky hospodárnejšie LED osvetlenie.

Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať v súlade s platnou legislatívou a technickými
normami.
Odovzdanie projektovej dokumentácie : 6 paré v tlačenej forme + elektronicky na CD.
Zameranie : 3 paré v tlačenej forme + elektronicky na CD.
Obhliadka miesta realizácie predmetu zákazky : po telefonickej dohode – MVDr. J. Chladný,
tel. č. 0905199981.
RVPS Nitra zrealizuje verejnú súťaž na predmet zákazky „ Zníženie energetickej náročnosti
budovy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra“. S úspešným uchádzačom bude
uzatvorená zmluva o dielo na realizáciu stavebných prác. Kompletnou realizáciou projektu
verejný obstarávateľ dosiahne zníženie energetickej náročnosti budovy Regionálnej
veterinárnej a potravinovej správy Nitra v súlade s požadovanou minimálnou úsporou potreby
energie na vykurovanie uvedenej v predmetnej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný
finančný príspevok.
Predmet zákazky bude financovaný prostredníctvom finančných prostriedkov Európskeho
fondu regionálneho rozvoja.
Operačný program : Kvalita životného prostredia.
Prioritná os : 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch.
Investičná priorita : 4.3. Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie
a využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane
verejných budov a v sektore bývania.
Špecifický cieľ : 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov.
Kód výzvy : OPKZP-PO4-SC431-2018-48.
Platia pre ňu osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov Európskej únie,
ktoré budú aj súčasťou zmluvy o dielo uzatvorenej s úspešným uchádzačom.
Predpokladaná hodnota zákazky – vypracovanie projektovej dokumentácie :
do 32 000,00 EUR bez DPH.
Požadovaná lehota dodania predmetu zákazky : maximálna doba vypracovania a dodania
projektovej dokumentácie je 15 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo uzatvorenej
s úspešným uchádzačom.
Požadovaná príloha cenovej ponuky : predloženie referencie, resp. iného originálneho
dokladu, ktorým uchádzač potvrdí vypracovanie minimálne jednej projektovej
dokumentácie na predmet zákazky „Rekonštrukcia stavby“ v minimálnej hodnote 30 000,00
EUR bez DPH.
Miesto dodania predmetu zákazky:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Nitra, Akademická 1, 949 01 Nitra.
Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky : zmluva o dielo - návrh pripraví RVPS Nitra.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky :
Požadujeme zaslanie ponuky a prílohy písomne e-mailom, v súlade s požiadavkami
uvedenými v tejto výzve, pričom každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku na celý
predmet zákazky. E-mailovú správu je potrebné označiť predmetom „PROJEKTOVÁ
DOKUMENTÁCIA - PONUKA“ a poslať na e-mailovú adresu : zuzana.juhasova@svps.sk.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.04.2019 o 14.00 hod.

Vyhodnocovanie ponúk :
Verejný obstarávateľ vyhodnotí predložené ponuky podľa nasledovného kritéria na
vyhodnotenie ponúk » cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR bez DPH.
Pravidlá na uplatnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk : Za úspešnú bude označená ponuka
s najnižšou predloženou cenou za celý predmet zákazky v EUR bez DPH.
Predložená celková cena za celý predmet zákazky je konečná a nemenná a bude obsahovať
všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, ktorému
verejný obstarávateľ oznámi, že uspel a s ktorým bude uzatvorená zmluva o dielo. Úspešný
uchádzač predloží pri podpise zmluvy o dielo autorizačné osvedčenie SKSI.
Neúspešným uchádzačom verejný obstarávateľ zašle informáciu o výsledku vyhodnotenia
ponúk s informáciou, že neuspeli. Uchádzačom nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov,
ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť tento proces obstarávania bez zadania
zákazky.
Zodpovedná a kontaktná osoba pre túto výzvu na predkladanie ponúk :
Mgr. Zuzana Juhásová
Štátna veterinárna a potravinová správa SR, Botanická č.17, 842 13 Bratislava
Telefón : 02/ 60257112, 0905905869
E-mail : zuzana.juhasova@svps.sk

V Bratislave, dňa 12.04.2019

