Obec Slavošovce
SLAVOŠOVCE Č.113, 049 36 SLAVOŠOVCE,
tel. č.: 058/788 2601, 0902 966 070, e-mail : prednosta@slavosovce.sk

Sp.značka :

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení
v zmysle § 117 si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k projektu:
„Rekonštrukcia strechy Materskej školy Slavošovce “.

V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na
požadovaný predmet obstarávania.
V Slavošovciach, dňa 18.07.2016
S pozdravom
....................................
Ing. Štefan Bašták
Starosta obce Slavošovce

Príloha č. 1: Podklady k spracovaniu cenovej ponuky

Prílohač.1
Podklady k spracovaniu cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Slavošovce
Sídlo:
Obecný úrad č.113, 049 36 Slavošovce
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Bašták
IČO:
00328 847
DIČ:
20 20 937 182
Kontaktná osoba:
Galina Smädová
Telefón:
058/ 788 2601,0902966071
e-mail:
prednosta@slavosovce.sk
2. Názov stavebných prác:
„Rekonštrukcia strechy Materskej školy Slavošovce“
3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy formou opravy a modernizácie, aby sa
odstránil jej poškodený a havarijný stav zatekania cez strechu. Tieto stavebné úpravy
zamedzia únikom tepla čím sa znížia tepelné straty strechy a zvýšia sa tepelnoizolačné
vlastnosti strechy.
4. Rozsah zákazky:
Rekonštrukcia bude pozostávať:
z dodávky:
- Vedabit V60 S35
- PB plyn
- Mineral ISOFLEX 5,5kg
- Vpusť s predĺžením
a nasledovných prác:
- očistenie povrchu strešného plášťa + penetracia,
- vyspravenie plochy - bubliny + vyrovnanie,
- prelepenie zrezaného atik. Nosu – Vedabit,
- vylepenie detailov a zvislých plôch
- celoplošné pritavenie vrchnej vrstvy
- osadenie strešnej vpuste + predĺženie
- dodanie bleskovodu. Podpier PV 21 + drôt
- dodanie SS svoriek + krížové svorky
- demontáž a montáž bleskozvodu
- revízna správa bleskozvodu
- doprava s presun hmôt + žeriav
- prikotvenie atik. Plechov

- zarezanie stik.pl., sklepanie falcov
5. Miesto odovzdávania stavby:
Intravilán obce Slavošovce – v areáli Materskej školy, strecha MŠ, Slavošovce č.525,
049 36 Slavošovce.
6. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka. Stavebné práce začnú odovzdaním staveniska. Zhotoviteľ stavby je
povinný viesť pravidelne stavebný denník, ktorý bude kontrolovaný verejným
obstarávateľom. Kontroly budú realizované najmenej raz týždenne. Za bezpečnosť
práce a dodržiavanie prevádzkových predpisov na stavbe je zodpovedný zhotoviteľ
stavby pri dodržaní interných predpisov materskej školy, ktoré budú predmetom zápisu
o prevzatí staveniska a preškolení pracovníkov zhotoviteľa. Termín ukončenia
stavebných prác : najneskôr do 31.10.2016.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 9.000,-- EUR bez DPH čo predstavuje cenu celkom
s DPH do 10.800,-- EUR.

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom
preddavky nebudú poskytnuté. Fakturácia bude vykonaná po ukončení jednotlivých
stavebných prác, prevzatí a odovzdaní stavebných prác bez závad a prevzatí do
bezpečnej prevádzky. Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového
dokladu je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
9. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarania. Ak je
uchádzač platcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Cenová ponuka musí byť
doložená aspoň v jednom písomnom originálnom vyhotovení! Verejný
obstarávateľ na základe záujmu o predloženie ponuky Vám zasiela slepý výkaz výmer.
Vyplnený, podpísaný rozpočet, rekapituláciu a krycí list slúži zároveň ako cenová
ponuka, ktorá bude zaregistrovaná a bude predmetom vyhodnotenia prieskumu trhu.
Určujeme podmienku účasti doložiť čestné vyhlásenie, že spĺňa podmienky účasti
osobného postavenia podľa §32 a doložiť fotokópiu živnostenského listu s oprávnením
uskutočňovať tieto stavebné práce §32 odst.1 písm. e) osobne, nie cez
subdodávateľov.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom.
11. Lehota a miesto na predkladania ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do
25.07.2016 do 12.00 hod v uzatvorenej obálke na adresu uvedenú v bode 1. Obálka
musí byť označená menom a adresou verejného obstarávateľa, menom a adresou
uchádzača, nápisom NEOTVÁRAŤ! a heslom „ Rekonštrukcia strechy Materskej školy
Slavošovce“.
12. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.07.2016 o 13.00 hod v zasadačke obecného
úradu v Slavošovciach. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumený písomným
oznámením o výsledku vyhodnotenia a umiestnenia sa v prieskume trhu.
13. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk.
Lehota viazanosti ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia
lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom. Lehota viazanosti ponúk
je stanovená do 30.11.2016.
14. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez uvedenia
dôvodu .
V Slavošovciach, dňa 18.7.2016
S pozdravom

....................................
Ing. Štefan Bašták
Starosta obce Slavošovce

