Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Oprava fasády - zdravotné stredisko

Názov

Obec Záhorská Ves

IČO 00305219
Zadávate!' nie je platca DPH
Adresa
Kontaktná osoba

Typ zákazky:
Typ aukcie:

Hlavná 29, 90065 Záhorská Ves, SK
JUDr. Boris Šimkovič, +421948550050,

urad@zahorskaves.sk

Zákazka s nízkou hodnotou podla §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
Bez elektronickej aukcie
Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná

hodnota:

Predpokl. obdobie
realízácie:
Lehota na predkladanie
ponúk:

Spôsob predkladania

ponúk:

Anonymná zákazka:

Oblasť
Podoblasť

36010,33 € bez DPH
2019
do 27.5.2019 do 14:00
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https :/Iwww.tendernet.sklzakazka?dri LMzJpv0427k6qXDc8v5c
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávate!' nevidí informácie o predložených
ponukách

Stavebníctvo
Stavebné práce
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Predmetom
"

zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce "Oprava fasády - zdravotné stredisko

Verejný obstarávate!' pri zadani zákazky postupuje vzhladom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
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 porovnate!'nými, 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
obstarávate!'.
Verejný obstarávate!' umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej
so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce +421948 550 050 .

dohode

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 36010,33
EUR.
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.
Opis zákazky
Verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme
TENDERnet priložil ako prílohu aj vyplnený dokument "výkaz-výmer - tabu!'ka špecifikácia" s
nacenenými jednotlivými položkami.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
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 - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávate!' neposkytuje.
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
obstarávate I' na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky, tak zároveň primerane predlži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov pod!'a §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokia!' by verejný obstarávate!' zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019 .
Verejný obstarávatel' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykol'vek zrušiť.

Položky zákazky

náter WEBER 705

2

Vonkajšia omietka stien - akrylátová stredozrnná

491,650

m2

3

Vonkajšia omietka stien - marmolit - stredozrnná

36,600

m2

4

Kontaktný zatepľovacl

460,550

m2

systém - 50mm -kotvy zatlkacle - WEBER
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5

Kontaktný zatepl'ovací systém - 30mm - WEBER

31,100 m2

6

Osadenie chodník - betónový obrubník

61,000 m2

7

Obrubník SEMMELROCK 1000x50x200mm

61,610 ks

8

Lôžko pod obrubníky

9

I\tbntáž a demontáž lešenia - výška do 10m

10

WEBER Terranova - soklový Profil LO 53mm

11

WEBER Terranova - rohový ochranný Profil

204,500 m

12

WEBER Terranova - začistovací okenný profil s tkaninou

112,500 m

13

Búranie podkladov pod dlažby

14,640 m3

14

Odvoz sutiny do 1 km

36,480 t

15

Odvoz sutiny za každí dalši km

16

Vnútrostavenisková doprava sutiny do 10M

36,480 t

17

Poplatok za skladovanie

36,480 t

18

Prenájom lešenia

30,000 deň

19

Presun hmôt - lešenie

20

Presun hmôt pre budovy

36,480 t

21

Zhotovenie izolácie proti vlhkosti - zvislá plocha

30,500 m2

22

Nopová HDPE fólia - FONDALINE 500

35,080 m2

23

Presun hmôt pre izoláciu proti vode

24

I\tbntáž tepelnéj izolácie

36,600 m2

25

Doska XPS STYRODUR 2800 C

37,330 m2

26

Presun hmôt pre izoláciu

27

I\tbntáž parapetnej dosky šírky nad 300mm dlžky do 1000 -1600mm

25,000 ks

28

Parapetná doska plastová šírka 350mm

40,000 m

29

Demontáž parapetnej dosky

25,000 ks

30

Presun hmôt - stolárstvo

11,740 %

31

Demontáž oplotenia

20,000 m

3,660 m3
497,150 m2
61,000 m

966,240 t

8,220 t

1,520 %

6,180 %
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