McCarter a.s.
Bajkalská 25
821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 35 846 011

VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
V zmysle platnej jednotnej príručky pre žiadateľov / prijímateľov k procesu a kontrole verejného
obstarávania / obstarávania účinná od: 15.06.2021

Názov zákazky: „ Zateplenie plniarne nealkoholických nápojov – McCarter “
1. Identifikácia Obstarávateľa:
Názov:
McCarter a.s.
Sídlo:
Bajkalská 25, 821 01 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO:
35 846 011
Kontaktná osoba: Ing. Lenka Kivoňová, +421 42 44 43 891, info@mpprofit.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom je zateplenie plniarne nealkoholických nápojov.
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Ponuka sa požaduje predložiť na celý predmet zákazky.
4. Opis predmetu zákazky:
Verejné obstarávanie rieši zateplenie objektu a odstránenie a osadenie nových tepelno izolačných
a hydroizolačných vrstiev strechy, výmena výplní otvorov v obvodovom plášti /okná, dvere, brány/,
modernizácia merania a regulácie vykurovacieho systému, výmena osvetľovacích telies za
energeticky úsporné LED technológie, osadenie fotovoltického zariadenia za účelom výroby
vlastnej elektrickej energie.
V prípade ak sú v projektovej dokumentácií alebo vo výkaze výmer uvádzané konkrétne značky
stavebných materiálov a výrobkov je možné v ponuke jednotlivými uchádzačmi nahradiť tieto
materiály ich ekvivalentnými druhmi min. rovnakých, alebo lepších technických parametrov.
Variantné riešenie: neumožňuje sa
Bližšie informácie sú uvedené prílohách tejto výzvy.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce
45312311-0 Inštalovanie bleskozvodov
31712331-9 Fotovoltické články
6. Podmienky účasti:
6.1. Osobné postavenie
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia: Uchádzač „je
oprávnený dodať predmet zákazky – stavebné práce“. Obstarávateľ si overí splnenie predmetnej
podmienky účasti prostredníctvom verejne dostupných internetových zdrojov ako napr.
www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk a pod.. Uchádzači pre preukázanie predmetnej
podmienky účasti nepredkladajú žiadne doklady.
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7. Predpokladaná hodnota zákazky: 890 427,73 bez DPH
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Bližšie informácie a rozsah predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií, TS a vo
výkaze výmer, ktorý je prílohou výzvy na predloženie ponuky.
9. Miesto dodania predmetu zákazky:
Ulica Budovateľská 1247/7, 929 01 obec Dunajská Streda
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Začiatok diela: 03/2022
Lehota ukončenia do 16 mesiacov od odovzdania staveniska.
11. Variantné riešenie: neumožňuje sa
12. Obhliadka miesta: V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť s Erikom Niszlerom, č. t.
+421 917 101 252, alebo mailom niszler@mccarter.sk. Účasť na obhliadke je nepovinná a aj
záujemca, ktorý sa nezúčastni obhliadky, môže ponuku predložiť.
13. Lehota a miesto na predloženie ponúk:
Lehota predloženia ponúk do: 06.12.2021 do 09:30 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť osobne, poštou, kuriérom:
MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne a to v pracovných
dňoch od 8.00 hod. do 16.00 hod.
!!!Upozornenie v prípade osobného doručenia ponuky:
• zvážte návštevu podateľne spoločnosti MP Profit PB s.r.o. a ak je to možné, vybavte
potrebné záležitosti prostredníctvom pošty resp. kuriéra
• do budovy vstupujte jednotlivo, postupne a LEN s použitím rúška, šálu, šatky, prípadne
inej vhodnej alternatívy
• v prípade, že máte k dispozícii rukavice, použite ich pri návšteve
• pred a po návšteve si vydezinfikujte ruky dezinfekčným prostriedkom na ruky
• na vybavenie záležitostí si môžete priniesť a použiť vlastné pero na písanie
• v priestoroch budovy sa nezdržujte dlhšie, ako je to potrebné
• rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov, ktorým ide o Vaše zdravie
Ďakujeme za pochopenie.
14. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom
alebo osobne v súlade s bodom 13. Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
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Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom
DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke)
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Zateplenie plniarne nealkoholických nápojov – McCarter - NEOTVÁRAŤ!“
15. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Ponuky uchádzačov budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny bez DPH.
Spôsob vyhodnotenia:
Obstarávateľ bude postupovať tak, že vyhodnotí u uchádzača, ktorý sa na základe kritérií na
vyhodnotenie ponúk umiestnil ako prvý v poradí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na
predmet zákazky. Ak dôjde k vylúčeniu prvého uchádzača v poradí alebo jeho ponuky, obstarávateľ
následne vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí
spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.

16. Lehota viazanosti ponúk: 31.05.2022
17. Obsah ponuky:
Cenová ponuka:
Uchádzač predloží svoju ponuku, ktorá obsahuje:
➢ Vyplnený výkaz výmer – príloha č. 1 tejto výzvy v súlade s požiadavkami uvedenými
v prílohe č. 3 tejto výzvy
Výkaz výmer je potrebné naceniť položkovite podľa prílohy č. 1 výzvy, nie je možné
použiť variantné riešenia / tzn. urobiť zmeny v položkách, zmeny v množstvách,
merných jednotkách.. / je akceptovateľný iba ekvivalent /viď bod. 4 výzvy/. Akékoľvek
úpravy vo výkaze výmer sú neakceptovateľné.
Pri návrhu na zmenu materiálu/výrobku (ekvivalent) musí túto zmenu zohľadniť z
pohľadu všetkých súvislostí a nadväzností na ďalšie súvisiace položky najmä z dôvodov
funkčných, architektonických, konštrukčných, statických, stavebno-technických,
tepelnej a chemickej odolnosti, požiarnych, hygienických a zdravotných súvislostí a
technologických postupov uvedených vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii.
V prípade, ak nebude niektorá z položiek ocenená, obstarávateľ bude považovať
ponuku, v ktorej nebudú ocenené všetky položky v požadovanom množstve za ponuku
predloženú len na časť predmetu zákazky a takáto ponuka bude vylúčená.
➢ Návrh na plnenie kritérií – príloha č. 4 tejto výzvy
Víťazný uchádzač bude vyzvaný o doloženie podpísanej zmluvy, ktorá je prílohou č.2
a predložením ponuky prejavuje súhlas so znením návrhu zmluvy. Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk
18. Otváranie ponúk:
Neverejné
Uskutoční sa dňa: 06.12.2021 o 10:00 hod
Miesto: MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská Bystrica
19. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov Obstarávateľa
a zo zdrojov Európskej únie prostredníctvom výzvy č. OPKZP-PO4-SC421-2018-46. Kód projektu v
ITMS2014+: 310040W691
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20. Ďalšie informácie:
Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- Nebude predložená žiadna ponuka,
- Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto obstarávanie,
- Obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie alebo o doplnenie predložených
dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v tomto obstarávaní.
- Obstarávateľ môže písomne požiadať uchádzačov o vysvetlenie ponuky. Vysvetlením
ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých
chýb v písaní a počítaní,
-

Upozorňujeme Vás, že Obstarávateľ zákazky uzavrie zmluvu iba s takým uchádzačom, ktorý je
zapísaný v Registri partnerov verejného sektora (RPVS), ak pre neho platí povinnosť zápisu do
RPVS podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora.
Povinnosť zápisu sa vzťahuje na zmluvu, ktorej hodnota plnenia je viac ako 100 000 EUR bez
DPH. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľov. Viac o RPVS a povinnosti zápisu je
uvedených na stránke Ministerstva spravodlivosti SR:
https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocne-zoznamy-aregistre/RPVS/Uvod.aspx.

Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
Príloha č. 2 – Návrh zmluvy o dielo
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia
Príloha č. 4 – Vzor návrhu na plnenie kritérií

V Považskej Bystrici, dňa 16.11.2021
Mgr. Peter Potecký – splnomocnená osoba

