Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“)
Predmet zákazky
(§ 3 zákona):

STAVEBNÉ PRÁCE

Názov zákazky:

Oprava strechy budovy v areáli ihriska v časti
Tesáre

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa

Úradný názov: Obec Tesárske Mlyňany
IČO: 00 308 528
Poštová adresa vrátane PSČ: Obecný úrad Tesárske Mlyňany, Hlavná 647/96, 951 76 Tesárske
Mlyňany
Kontaktné miesto: Obecný úrad
Tel.: 0917 658 377
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Valkovič
Fax: 37/642 69 18
E-mail: behulova@tesarskemlynany.sk
II. Opis
II.1. Miesto dodania alebo uskutočnenia služieb a prác / hlavné stavenisko: Obec Tesárske Mlyňany
II.2. Stručný opis zákazky:
Jedná sa o výber dodávateľa na práce súvisiace s výmenou strešných lát, krytiny,
klampiarských prác a podbitím podhladov na budove v areáli ihriska v časti Tesáre
objednávaných Obcou Tesárske Mlyňany so sídlom Obecný úrad, Hlavná 647, 951 76 Tesárske
Mlyňany pre rok 2014
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky:
−
−
−
−

−
−
−

−

odstránenie starých strešných lát
prípadná oprava nosnej konštrukcie krovu (pred dodaním cenovej ponuky je potrebná
obhliadka voľne prístupnej budovy na ihrisku)
pred osadením krytiny je nutné potiahnutie nosnej konštrukcie krovu fóliou zabraňujúcou
zatekanie nakondenzovanej vody
strešná časť bude pokrytá plechovou krytinou, imitácia škridly (tmavočervená farba)
montáž na krokvy – na konštrukciu krovu je potrebné osadenie hákov pre odtokové ďažďové
zvody
zhotovenie klampiarskych úkonov (oplechovanie nutných častí ako napr. komín a iné)
podbitie podhladov krovu OSB doskou
fakturácia možná po odovzdaní riadne zhotoveného diela

II.3. Termín dodania alebo uskutočnenia služieb a prác:
II.3.1. Rok 2014
✘
II.4. Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky
Na ktorúkoľvek časť zákazky
II.5. Predloženie variantných riešení:
Nepovoľuje sa - ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené do
vyhodnotenia ponúk
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II.6. Jazyk ponuky:
II.7. Mena:
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III. Administratívne informácie
III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov:
Neuplatňuje sa.
III.2. Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: najneskôr do 06.08.2014
Čas: najneskôr do 13:00 hod.
III.3. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky
na adresu uvedenú v bode I. v lehote na predkladanie ponúk, rozhodujúci je termín doručenia
ponuky verejnému obstarávateľovi. Obal musí byť označený menom a adresou verejného
obstarávateľa, menom a adresou uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ a heslom „Oprava
budovy“. Súčasťou ponuky musí byť ponukový list s uvedením ceny zákazky.
III.4. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
Dátum: 31.12.2014

IV. Podmienky účasti
IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Uchádzač predloží:
Doklad o oprávnení uskutočňovať obstarávané práce. Uchádzač zapísaný v zozname
podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie môže predložiť doklad v zmysle §
128 zákona o verejnom obstarávaní. Doklad sa predkladá ako fotokópia, prípadne vytlačený
aktuálny zápis z www.orsr.sk, www.zrsr.sk .
IV.2. Finančné a ekonomické a postavenie:
Neuplatňuje sa.
IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
Neuplatňuje sa.

V. Vyhodnotenie ponúk
V.1. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena
V.2. Spôsob hodnotenia:
Verejný obstarávateľ zostaví poradie platných ponúk, do úvahy bude braná cena s DPH alebo
celkom v prípade neplatiteľa DPH za celý predmet zákazky. Ponuka s najnižšou cenou bude
vyhodnotená ako víťazná. Ak sa do vyhodnocovania dostane iba jedna ponuka, poradie sa
nestanovuje. Ako platná ponuka bude akceptovaná iba ponuka spĺňajúca všetky vyžadované
náležitosti.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
VI.1.1. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka.
VI.1.2. Návrh zmluvy predloží iba úspešný uchádzač podľa pokynov verejného obstarávateľa.
VI.1.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s podmienkou odkladu jej
účinnosti až po schválení poskytnutia finančného príspevku o ktorý sa verejný obstarávateľ
uchádza.
VI.2. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné ustanovenia,
ktorými sa riadia:
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Platba bude uskutočnená so
splatnosťou minimálne 20 dní po vystavení faktúry.
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VII. Doplňujúce informácie
Ďalšie informácie:
VII.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku a zrušiť tento postup
verejného obstarávania, ak cenové ponuky presiahnu finančný limit verejného obstarávateľa,
alebo budú pre neho inak neprijateľné.

Tesárske Mlyňany, dňa 25.7.2014
Ing. Štefan Valkovič, v.r.
starosta obce
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