Obec Sklabinský Podzámok
Sklabinský Podzámok 45
038 03 Sklabinský Podzámok

Výzva na predkladanie ponúk
Je vypracovaná podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Sklabinský Podzámok
Sídlo: Sklabinský Podzámok 45, 038 03 Sklabinský Podzámok
IČO: 00650773
DIČ: 2020591870
Kontaktná osoba: Ing. Božena Drobková, starosta obce
Telefón: +421 907 829 769
E-mail: obec@sklabinskypodzamok.sk
2. Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
3. Názov predmetu zákazky:
Obstaranie zhotoviteľa stavebných prác pre zákazku „Stavebné úpravy Domu smútku“.
4. Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie stavebných prác.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo.
6. Postup verejného obstarávania:
Obec Sklabinský Podzámok, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej
hodnoty zákazky a cenovej ponuky na zákazku " Stavebné úpravy Domu smútku ".
V prípade, že predpokladaná hodnota zákazky bez DPH bude nižšia, ako je finančný limit podľa
§5 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní bude vaša cenová ponuka považovaná za záväznú aj
pre vykonaný prieskum trhu na realizáciu vyššie uvedenej zákazky a kritériom hodnotenia bude
najnižšia cena v € spolu s DPH.
7. Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky, variantné riešenie sa nepovoľuje.
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8. Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa pre zákazku "Stavebné úpravy Domu smútku", pre
obec Sklabinský Podzámok. Opis požadovaných prác je bližšie špecifikovaný v opise
jednotlivých položiek. Obhliadka miesta je odporúčaná z dôvodu správneho nacenenia.
9. Osobitné požiadavky:
• Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu,
výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom
predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími
parametrami. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy
preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov.
O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
• Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po
predchádzajúcej dohode so starostom obce.
• Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie
diela, a to najmä náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas
realizácie vyskytnú práce naviac, ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené
formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela nepresiahla finančný limit pre
zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
• Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj
právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
• Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve
rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie
ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení
zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
• Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil
konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona
343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku
takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho
procesu.
10. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Obec Sklabinský Podzámok, Sklabinský Podzámok 45, 038 03 Sklabinský
Podzámok
Termín dodania: Realizácia máj-august 2018
11. Financovanie:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného
platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác
/ od dodania tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. Verejný
obstarávateľ umožňuje fakturáciu aj od iných dodávateľov (subdodávateľov) - uchádzač
zadefinuje v rámci predkladania cenovej ponuky ku každej položke, kto bude danú položku
realizovať a kto bude danú položku fakturovať. Zmluva bude uzatvorená len s jedným
uchádzačom a v zmluve budú uvedené informácie týkajúce sa subdodávateľov jednotlivých
prác.
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12. Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač preložiť doklad o oprávnení realizovať predmet
zákazky.
13. Obsah ponuky:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky priložil
nasledovné dokumenty:
• vyplnený dokument "Príloha č.1 - položky" s nacenenými jednotlivými položkami
14. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO.
Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:
• navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
• výška a sadzba DPH,
• navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s prípravou ponuky.
15. Predkladanie cenových ponúk:
Podmienky predkladania cenových ponúk:
a) Lehota na predkladanie ponúk: do 23.05.2018 12:00,
b) Doručenie cenových ponúk v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou,
príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy v
uzatvorených obálkach s označením „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ“, heslo súťaže „Stavebné
úpravy Domu smútku“.
c) Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO,
d) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku,
e) Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty na predkladanie
cenových ponúk nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.
16. Lehota viazanosti ponúk:
Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 30.06.2018.
17. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 23.05.2018 o 12:30 hod., následne prebehne vyhodnotenie
Miesto otvárania ponúk: Obec Sklabinský Podzámok, Sklabinský Podzámok 45, 038 03
Sklabinský Podzámok
Otváranie ponúk a vyhodnotenie je neverejné.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
b) S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.
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c) Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s
verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším
uchádzačom v poradí.
d) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
19. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v € s DPH.

V ........................................ dňa ............................

Za verejného obstarávateľa:

...............................................
Ing. Božena Drobková
Starosta obce

Prílohy:
Príloha č.1 – položky
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Príloha č.1 – položky
P.Č.

1

2

3

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

Stavebné úpravy Domu smútku 1
zateplenie
Opis prác:
- oprava jestvujúceho sokla
- zateplenie budovy
- oprava podbitia
- oprava starej omietky
- demontáž komína
- demontáž zvukových mriežok
- oprava strechy
- osadenie parapetov
- náter podbitia
Táto časť bude realizovaná ako havarijná.
Stavebné úpravy Domu smútku 1
zateplenie
Materiály:
- pol. EPS 70 10cm 200 m2
- Soklový profil 10cm/2,5m 16 ks
- TS Special 25kg 9ks/m2 72 ks
- VERTEX sieť 1,1m/55m2 220 m2
- Excelmix penetrácia 5L 1 ks
- PVC roh + sieť 2,5m 50 ks
- Hmoždiny H4 eco 195 6ks/m2 1200 ks
- Pol. EPS 80 2cm 30 ks
- Primer biely 15kg 3 ks
- B0225 Fas. silik.1,5mm hlad. 25kg 15 ks
- B0222 Fas. silik.1,5mm hlad. 25kg 3 ks
- B0894 Fas. silik.1,5mm hlad. 25kg 4 ks
Stavebné úpravy Domu smútku 1
lešenie ku zatepleniu
- vrátane dopravy, rozloženia a zloženia
Stavebné úpravy Domu smútku zvukové mriežky
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1

celkom

celkom

celkom

celkom

Opis prác:
- výroba zvukových mriežok a montáž (rozmery podľa
aktuálnych mriežok - nutná obhliadka)

5

Cena bez DPH

Cena s DPH

Obec Sklabinský Podzámok
Sklabinský Podzámok 45
038 03 Sklabinský Podzámok

5

Stavebné úpravy Domu smútku 1 celkom
vchodové dvere
- demontáž starých dverí
- materiál (dvere plastové, tmavé - orech, šírka 80cm,
zárubňa)
- osadenie
- doprava
Stavebné úpravy Domu smútku - WC
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1

Opis prác:
- rozbitie podlahy
- rozbitie základu na prípojky vody a odpad
- tesárske práce
- výroba drevených priečok a osadenie zárubne
- murárske práce (obklady, omietky)
Stavebné úpravy Domu smútku - WC
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1

9

celkom

Materiál:
- OSB dosky
- sanita (1x WC, 1x umývadlo)
- dlažba + obklad, lepidlo, sieťka, omietky, ostatný
drobný materiál
Stavebné úpravy Domu smútku - WC
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celkom

1

celkom

Opis prác:
- prípojky vody a elektriky, podlahové kúrenie
Stavebné úpravy Domu smútku 1 celkom
terénne úpravy
- zrovnanie terénu
- osadenie obrubníkov
- obkopanie odvodňovacej kanalizácie
- dobetonávka medzi obrubníkmi
- demontáž starých dverí
- zabetónovanie základu pod kocky + betonáž
- výkop pod betónové kocky + murovanie
- zasieťkovanie kociek + izolácia
- rozvoz a úprava makadamom
Celková cena
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