Obec Veľké Slemence
Veľké Slemence 106, 076 77 Ruská

Naše číslo
2014/S-

Vybavuje / linka
Ing. Ľudovít Tóth, starosta
tel. č.: 0902285552

Veľké Slemence
09.04.2014

VEC
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
podľa pokynov tejto výzvy. Výber zmluvného partnera na uskutočnenie stavebných prác sa
uskutoční postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Obec Veľké Slemence
Veľké Slemence 106, 076 77 Ruská
Ing. Ľudovít Tóth, starosta
00332062
2020540126

2. Názov a opis predm etu zákazky:
Názov zákazky:
Zateplenie kultúrneho dom n
Opis predmetu zákazky:
zateplenie stien budovy kultúrneho domu vo Veľkých Slemenciach kontaktným zatepľovacím
systémom z polystyrénových dosák hr. 70 cm
Bližšia špecifikácia požadovaných prác je v prílohe č. 1 - Zadanie (výkaz/výmer)
Predpokladaná hodnota zákazky: 29 888,97 € bez DPH.
3. M iesto a term ín dodania tovaru:
Miesto dodania:
Termín dodania:

Obecný úrad Veľké Slemence
do 1 mesiaca od podpísania zmluvy

4. Typ zmluvy:
Zmluva, o dielo uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov na dobu určitú.
5. Obchodné a zmluvné podmienky:
5.1 Objednávateľ:

podľa bodu 1 tejto výzvy

5.2 Predmet zmluvy: podľa bodu 2 tejto výzvy
5.3 Uchádzačom navrhnutá cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o cenách“)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
a budú v nej zahrnuté všetky náklady, súvisiace s realizáciou zákazky.
5.4 Cena za celý požadovaný predmet zákazky bude vyjadrená v EUR v zložení:
- cena bez DPH
- sadba a výška DPH
- cena s DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhované ceny (jednotkové aj cenu celkom) vrátane DPH.
Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní - uvedie to v ponuke.
5.5 Cena za celý požadovaný predmet zákazky nesmie byť rovná alebo vyššia ako 30 000 € bez DPH.
Ponuka, ktorá obsahuje cenu vyššiu ako 30 000 € bez DPH, alebo sa rovná 30 000 bez DPH, bude táto
ponuka pre verejného obstarávateľa neprijateľná z dôvodu prekročenia limitu pre daný postup verejného
obstarávania a nebude zaradená do vyhodnotenia ponúk.
5.6 Platobné podmienky:
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe riadne vystavenej faktúry.
Verejný obstarávateľ neposkytne preddavok.
Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení
neskorších predpisov a údaje podľa pokynov objednávateľa.
Prílohou faktpúry bude súpis skutočne prevedených prác a dodávok.
Lehota splatnosti faktúry bude 14 dní od jej doručenia objednávateľovi.
6. Spracovanie a obsah ponuky:
6.1. Ponuka musí byť vypracovaná písomne v súlade s touto výzvou, musí byť podpísaná
štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou poverenou konať v mene uchádzača.
6.2. Ponuka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, štatutárny orgán, IČO, DIČ, IČ DPH, kontakt),
b) fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmete zákazky,
c) ponukovú cenu vyjadrenú v € v nasledovnom zlo žen í:
cena bez DPH,
sadzba a výška DPH
- cena s DPH
d) podrobný rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu priloženého Zadania (výkazu výmer).
6.3. Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
6.4. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

7 Lehota na predkladanie cenových ponúk
7.1. Ponuka musí byť predložená najneskôr do 25.04.2014 do 12:00 osobne alebo poštou na adresu:
Obecný úrad Veľké Siemence 106, 076 77 Ruská
Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke.
7 . 2 . Obal ponuky musí obsahovať:
- adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy
- názov a sídlo uchádzača
- upozornenie: „NEOTVÁRAŤ - VO“, heslo: „Zateplenie kultúrneho domu“
7.3. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi neotvorená.
♦

8. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich hodnotenia:
8.1. Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za celý požadovaný
predmet zákazky.
8.2. Do vyhodnotenia ponúk budú zaradené len ponuky, ktoré splnili podmienky bodu 5.5, 6. a 7
tejto výzvy.
8 . 3 . Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača a uchádzačov neúspešných.
8 . 4 . Úspešným uchádzačom súťaže sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní
s ostatnými ponukami najnižšiu cenu.
8 . 5 . Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmete zákazky

9

Ostatné informácie

9 . 1. Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky v lehote na predkladanie ponúk dňa
25.04.2014 o 13:00 hod.
9 . 2 . Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným
uchádzačom do 10 dní odo dňa predkladania cenových ponúk.
9 . 3 . Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž. Prípadné zrušenie súťaže neodkladne
oznámi vybratým dodávateľom.

Prílohy:
1. Zadanie (Výkaz výmer)

S pozdravom

OBECNÝ

VEĽKÉ S L E M E N C E
076 77
Ing. Ľudovít Tóth
starosta

ZADANIE
Stavba:

Zateplenie kultúrneho domu

Objekt:

ObjedrvsLEME Obec Veľké Slemence
Zhotovíte!’:

Spracoval:

Miesto:

Dátum:

Č.

Veľké Slemence
KCN

Skrátený popis

Kód položky

MJ

8.4.2014

Množstvo
celkom

HSV

Práee a dtodáwlkf HSV

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

610991111

Zakrývanie výplní vonkajších okenných
otvorov

m2

120,000

622464234

Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová ,
silikónová, základ a ryhovaná, hr. 2 mm

m2

603,000

622481119

Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou
mriežkou

m2

603,000

625250012

Zateplenie doskami POLYSTYRÉN
1200x500 27,5 kg, kontaktný zatepľovaci
systém hr. 70 mm bez omietky

m2

603,000

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

941941041

Montáž lešenia ľahkého pracovného
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20
m2
m, výšky do 10 m

603,000

6 003

941941841

Demontáž lešenia ľahkého pracovného
radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20
m2
m, výšky do 10 m

603,000

7 011

953945105

Soklový profil SL 7 (hliníkový)

m

150,000

8 011

953945111

Rohová lišta hliníková

m

1100,000

Cena
jednotková

Cena celkom

t

1 011
2 011
3 011

4 011

5 003

9 011

99

Presun hmôt HSV

998011002

Presun hmôt pre budovy JKSO 801,
803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu
výšky do 12 m

Celkom
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