MESTO LEVOČA
Námestie Majstra Pavla 4/4, 054 01 Levoča
Mesto Levoča ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
„zákon VO“) v rámci zadávania zákazky podľa § 117 zákona VO predkladá:

Výzvu na predloženie ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:

Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4
00329321
Ing. Barbora Javorská
0903 805 444
barbora.javorska@levoca.sk

2. Názov zákazky
„Kostol sv. Jakuba v Levoči – realizácia návrhu interiéru vstupnej haly prízemia veže
kostola a čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre plánované
technické vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči“
3. Predpokladaná hodnota zákazky
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predpokladanou hodnotou 41 000,00 EUR (bez
DPH)
4. Druh zákazky
Zákazka zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Zákazka na realizáciu stavebných prác.
Hlavný slovník:
45212314-0 Stavebné práce na objektoch historických pamiatok alebo pamätníkov
45212361-4 Stavebné práce na kostoloch
39200000-4 Zariadenie interiéru
45310000-3 Elektroinštalačné práce
5. Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky rieši čiastočnú rekonštrukciu a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie
v prízemnej časti západnej veže Baziliky sv. Jakuba v Levoči potrebnú pre realizáciu
plánovaného technického vybavenia interiéru vstupnej haly veže. Jedná sa o demontáž
pôvodných elektrických zariadení a kabeláže, riešenie nových, zásuvkových a svetelných
obvodov, núdzového osvetlenia, rozvodov elektrického vykurovania a dozbrojenia existujúceho
el. rozvádzača. Realizáciou zákazky sa rozdelí vstupná veža prízemia veže Baziliky sv. Jakuba
a to predelením sklenenou stenou s dverami na dve samostatné miestnosti a to vstupnej
stretávacej časti a informačnej kancelárie. Obe miestnosti budú vybavené architektonickou
štúdiou navrhnutým prvkami technického vybavenia a ďalším potrebným doplnkovým
zariadením.

TEL.: 053/ 451 2467 kl. 112
FAX: 053/ 451 2246

IČO: 00329321
DIČ: 2020717754

Bankové spojenie:: UniCredit Bank Slovakia a. s., pobočka Levoča
IBAN: SK45 1111 0000 0010 1934 5046

Stavebné práce sa budú realizovať v nasledujúcom rozsahu vypracovanej projektovej
dokumentácie:
a) „Kostol sv. Jakuba v Levoči – návrh interiéru vstupnej haly prízemia veže kostola“,
v stupni architektonická štúdia , zhotoviteľ StankaHollo s.r.o., Francisciho 18, Levoča, zodp.
projektant Ing.arch.Mgr.art. Stanislava Slaninová Hollóvá, dátum 8.2017, v rozsahu :
- Súpis príloh
- Príloha A - Technická správa,
- Príloha B - Výkresová časť, Architektonická štúdia, Technické výkresy,
- Príloha C – Vybavenie interiéru objektu – výkaz časti zariadenia,
- Príloha D – Výkaz výmer.
b) „Čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre plánované
technické vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv. Jakuba
v Levoči“, v stupni realizačný projekt, zhotoviteľ MiMa projekt, s.r.o., Štepankovická
757/28, Štrba, zodp. projektant Ing. Milan Macko, dátum 05.2018, v rozsahu :
- Technická správa,
- Výkaz výmer.
Výkresy:
1. Pôdorys vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv. Jakuba,
2. Pohľad - pravá strana vstupnej haly prízemia veže,
3. Pohľad - ľavá strana vstupnej haly prízemia veže,
4. Svetelný obvod SA5 pre prízemie veže Baziliky sv. Jakuba,
5. Dozbrojenie existujúceho rozvádzača RMS.
6. Podmienky plnenia zákazky :
Stavebné práce vrátane dodávky a montáže prvkov interiérového vybavenia sa budú zrealizovať
v zmysle vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vydaných k vypracovanej
architektonickej štúdií a realizačnému projektu ELI:
- Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2017/19846-2/69466/Ja
k zámeru obnovy NKP, zo dňa 11.09.2017,
- Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2017/200332/70550/Ja k architektonickej štúdií – Kostol sv. Jakuba v Levoči – návrh interiéru vstupnej haly
prízemia veže kostola, profesia architektúra, zo dňa 18.09.2017,
- Oznámenie Obce Kurimany k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
č. SOÚ 4166/26793-238/2017 - „Kostol sv. Jakuba v Levoči – návrh interiéru vstupnej haly
prízemia veže kostola“, zo dňa 18.09.2017,
- Oznámenie Obce Kurimany k ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác
č. SOÚ 1967/20752-167/2018 k uskutočneniu „Čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej
elektroinštalácie pre plánované technické vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže
Baziliky sv. Jakuba v Levoči“, zo dňa 11.06.2018.
Splnenie podmienok vydaných vo vyššie uvedenom rozhodnutí, stanovisku a oznámeniach SÚ
zabezpečí budúci zhotoviteľ na vlastné náklady a zodpovednosť.
Rozsah stavebných prác a vybavenia interiéru je zrejmý z vypracovanej projektovej
dokumentácie ELI a architektonickej štúdie, ako aj výkazu výmer vypracovaných k jednotlivým
dokumentáciám.
Pri tvorbe ceny bude uchádzač vychádzať z výkazu výmer a z predloženého realizačného
projektu ELI a architektonickej dokumentácie. Výkaz výmer je preto potrebne chápať ako
orientačný. Uchádzač je povinný overiť si súlad výkazu výmer s projektovou dokumentáciou.
V prípade prác a materiálov, ktoré sú obsiahnuté v projekte a nie sú zahrnuté vo Výkaze Výmer,
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uchádzač tieto uvedie a popíše zvlášť mimo oceneného obstarávateľom predloženého Výkazu
Výmer. V danom prípade si víťazný uchádzať počas realizácie prác nebude môcť nárokovať tieto
zistené skutočnosti ako práce naviac, a zrealizuje ich na vlastné náklady.
Uchádzač položky z Výkazu Výmer stavby „Kostol sv. Jakuba v Levoči – návrh interiéru
vstupnej haly prízemia veže kostola“ označených v stĺpci „Množstvo celkom“ hodnotou „0“
nebude oceňovať.
Uchádzač u položiek z Výkazu Výmer stavby „Kostol sv. Jakuba v Levoči – návrh interiéru
vstupnej haly prízemia veže kostola“ odkazujúcich na prvky interiérového vybavenia zahrnie do
ceny okrem prípadnej výroby, dodávky aj ich montáž, resp. inštaláciu priamo na mieste zákazky
(okrem el. zariadení obsiahnutých Výkazom Výmer ELI)
Zhotoviteľ v súlade s architektonickou štúdiou zabezpečí vypracovanie výrobnej dielenskej
výkresovej dokumentácie konštrukcie „sklenenej steny s dverami , Zn M5) pre jej zabudovanie
do stavby a jej písomné odsúhlasenie s hlavným projektantom stavby a príslušným Krajským
pamiatkovým úradom Prešov a to pred začatím ich výroby, na vlastné náklady.
Ak sa pri vykonaní diela objaví nepredvídateľná situácia na trhu, kedy sa zistí, že v priebehu
realizácie diela sa prestali vyrábať a dodávať na trh v položkovom rozpočte pôvodne uvedené
položky (technického vybavenia a mobiliáru) bude sa postupovať nasledovne. Z vyššie
uvedeného dôvodu bude pre realizáciu prác dohodnutých zmluvou nutné zabezpečiť náhradné
položky (technického vybavenia a mobiliáru) a to v rovnakej, alebo vyššej kvalite v závislosti na
architektonickou štúdiou stanovených technických a ďalších parametrov jednotlivých
navrhnutých výrobkov. V zmenených položkách sa nebude meniť dohodnutá jednotková cena
a preto nevznikne potreba meniť celkovú dohodnutú cenu podľa Zmluvy o dielo. Prípadný
podrobný prehľad zmien jednotlivých položiek predloží zhotoviteľ na odsúhlasenie a schválenie
objednávateľovi, projektantovi a príslušnému Krajskému pamiatkovému úradu Prešov.
Zhotoviteľ pripraví a predloží objednávateľovi v takomto prípade v Rekapitulácií nákladov
stavby Zoznam položiek, ktoré vznikli zmenou názvu pôvodných rozpočtových položiek
potvrdených zhotoviteľom.
Bližšia špecifikácia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 k Výzve (Dokumentácia
architektonickej štúdie a PD ELI pre realizáciu stavby) a prílohy č. 3 k Výzve (Zadanie s
výkazom výmer).
Pre tvorbu cenovej ponuky si uchádzač v prípade záujmu môže zabezpečiť obhliadku na mieste
stavby, kde sa záujemca detailne oboznámi s predmetom zákazky.
Kontaktná osoba:

Ing. Jozef Stanko, referent oddelenia IČ, ÚP a ŽP, SÚ

Mobil:

0903 805 444

7. Miesto realizácie stavebných prác
k.ú.: Levoča, parcela č. KN-C 4
8. Lehota ukončenia stavebných prác
Najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska, v zmysle Zmluvy o dielo
(príloha č.2 k Výzve).
Predpokladaný termín odovzdania staveniska: júl 2018.
9. Spôsob vzniku záväzku
Na základe zmluvy o dielo a následnej fakturácie za vykonané stavebné práce.
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10. Typ zmluvy a jej účinnosť
Výsledkom prieskumu trhu bude uzatvorenie Zmluvy o dielo. Zmluva je platná dňom jej podpisu
oboma zmluvnými stranami, účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na
webovom sídle mesta.
11. Splnenie podmienok účasti
Uchádzač predloží:
• doklad o odbornej kvalifikácii osoby zodpovednej za riadenie prác - vedúceho stavby a
zástupcu vedúceho stavby v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon
č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov (vyžaduje sa predložiť
fotokópiu dokladu, ktorá bude opatrená originálom pečiatky držiteľa a vlastnoručným
podpisom!).
• doklad o oprávnení realizovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky (postačuje
fotokópia dokladu),
• doklad o oprávnení vydané príslušnou TI v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov na výkon činnosti , ktorý si vyžaduje predmet zákazky pre
rekonštrukciu ELI,
• doklad odbornej spôsobilosti - osvedčenie osoby (osôb) v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.
508/2009 Z. z. na výkon činnosti , ktorý si vyžaduje predmet zákazky pre rekonštrukciu ELI,
• 1 referenciu na rovnakú resp. obdobnú stavbu za predchádzajúcich 5 rokov (za
predchádzajúcich 5 rokov sa na účely tejto zákazky považuje 5 rokov predchádzajúce dňu,
ktorý je posledným dňom lehoty na predkladanie ponúk) s nákladmi minimálne vo výške
40 000,-- EUR bez DPH s potvrdením obstarávateľa/odberateľa o uspokojivom vykonaní
prác. Pod pojmom rovnaká/obdobná stavba sa rozumie: stavebné práce na objektoch
pozemných stavieb s realizáciou interiérového vybavenia.
• predloženie čestného vyhlásenia o subdodávkach, uchádzač uvedie časť predmetu plnenia
zákazky, ktorú plánuje zabezpečiť formou subdodávky. V tomto prípade uchádzač uvedie:
názov subjektu (vrátane identifikačných údajov), predmet plnenia, percentuálny podiel
predmetu zákazky (príloha č. 6 k Výzve)
12. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v Eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH“), cenu uvedie v zložení:
- cena bez DPH,
- výška DPH v %,
- výška DPH v EUR,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu. Na skutočnosť, že
nie je platiteľom DPH, upozorní/uvedie v ponuke.
V cenovej ponuke za realizáciu diela bude uchádzačom zahrnuté aj plnenie podmienok
stanovených v bode 6. tejto Výzvy na predloženie cenovej ponuky.
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13. Spôsob financovania (spolufinancovania) :
Predmet zákazky bude financovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A PoľskoSlovensko 2014-2020 , prostriedkov štátneho rozpočtu a z vlastných zdrojov obstarávateľa.
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 16.07.2018 do 10:00 hod.
Ponuky je potrebné predložiť: osobne do podateľne Mesta Levoča alebo poštou na adresu:
Mesto Levoča
Námestie Majstra Pavla 4
054 01 Levoča

Predmet správy:
„Kostol sv. Jakuba v Levoči – realizácia návrhu interiéru vstupnej haly prízemia veže
kostola a čiastočná rekonštrukcia a rozšírenie existujúcej elektroinštalácie pre
plánované technické vybavenie interiéru vstupnej haly prízemia veže Baziliky sv.
Jakuba v Levoči““ – NEOTVÁRAŤ SÚŤAŽ VO !!!
15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny. Ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý
splnil požiadavky verejného obstarávateľa z hľadiska splnenia podmienok účasti na predmet
zákazky a náležitosti ponuky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú, tzn. hodnotí sa
navrhovaná zmluvná cena v zmysle bodu 12. tejto výzvy, ktorú bude verejný obstarávateľ
uhrádzať. Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom
stanovenia poradia jednotlivých ponúk, podľa výšky navrhnutej ceny, od najnižšej ceny po
najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na 1. mieste.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je potrebné upozorniť na túto skutočnosť v cenovej
ponuke.
Poznámka: Odporúčame uchádzačom preveriť si funkčnosť a správnosť vzorcov nastavených
v tabuľkovom editore pri vypĺňaní návrhu na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve). Za prípadné
chyby v tomto smere nenesie verejný obstarávateľ žiadnu zodpovednosť!
16. Obsah ponuky
1. Titulný list ponuky s identifikačnými údajmi uchádzača,
2. Obsah ponuky,
3. Vyhlásenie uchádzača (príloha č . 5 k Výzve),
4. Doklady o splnení podmienok účastí – podľa bodu 10 tejto Výzvy,
5. Zmluva o dielo (príloha č. 2 k Výzve) – doplnená o identifikačné údaje zhotoviteľa, zmluvnú
cenu a podpísaná oprávnenou osobou! (vyplniť žlté polia!),
6. Návrh na plnenie kritéria (príloha č. 4 k Výzve), vrátane oceneného zadania s výkazom
výmer (príloha č. 3 k Výzve),
7. Čestné vyhlásenie o subdodávkach (príloha č. 6 k Výzve),
8. Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (príloha č. 7 k Výzve),
9. Jednoduchý časový harmonogram prác na úrovni technologických etáp,
(Jednotlivé časti ponuky musia byť pevne zviazané väzbou, ktorá zabezpečí jej
nedeliteľnosť!)
17. Lehota viazanosti ponúk
Do 31.08.2018
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18. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, vrátane uvedenia poradia uchádzačov, bude zaslaná
elektronickou poštou prípadne poštou všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bude
vyhodnocovaná.
V prípade, že podľa uváženia obstarávateľa a jeho finančných možnosti nebude ani jedna ponuka
vyhovujúca, obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Uchádzač nemá nárok na náhradu nákladov spojených s vypracovaním cenovej ponuky.
Do hodnotenia výberu nebude zaradená cenová ponuka odovzdaná po lehote určenej na
odovzdanie, alebo vypracovaná v rozpore s výzvou.

V Levoči, dňa 28.06.2018

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa

.............................................................
JUDr. Lýdia Budziňáková
zástupkyňa primátora mesta

Meno a podpis zodpovednej osoby za verejné obstarávanie:

Ing. Barbora Javorská.

Zoznam príloh k Výzve:
Príloha č. 1 Dokumentácia – architektonická štúdia, PD pre realizáciu stavby ELI (formát.pdf),
Príloha č. 2 Zmluva o dielo - návrh (formát.docx) – doplnená o identifikačné údaje zhotoviteľa,
zmluvnú cenu a podpísaná oprávnenou osobou!,
Príloha č. 3 Zadanie s výkazom výmer (formát.xls),
Príloha č. 4 Návrh na plnenie kritéria (formát.docx),
Príloha č. 5 Vyhlásenie uchádzača (formát.docx),
Príloha č. 6 Čestné vyhlásenie o subdodávkach (formát.docx),
Príloha č. 7 Čestné vyhlásenie o vedľajších rozpočtových nákladoch stavby (formát.docx),
Príloha č. 8 Vyjadrenia a stanoviska dotknutých orgánov k AŠ a PD ELI (formát.pdf),
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