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

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 telocvične
Dobšinského v Slavošovciach“.

Základnej

školy

Pavla

Emanuela

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 7.6.2016
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:
Bc. Diana Kupcová
Telefón:
058/ 788 2601, 0902 966 070
e-mail:
ou@slavosovce.sk
2. Názov stavebných prác:
„Rekonštrukcia strechy telocvične
Dobšinského v Slavošovciach“

Základnej

školy

Pavla

Emanuela

3. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy formou opravy a modernizácie, aby sa
odstránil jej poškodený skorodovaný stav, prehnitý drevený záklop a odstránil sa
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 nasledovných prác:
- demontáž hromozvodu a potom jeho znovu zapojenie podľa predpisov,
- demontáž klampiarskeho zastrešenia na ploche 545 m2,
- demontáž skorodovaného plechu na streche, odpadových žľabov a zvodov,
- demontáž dreveného záklopu, ktorý je už prehnitý a hrozí jeho zlomenie, výmena
latovania strechy s nátermi proti hnilobe,
- demontáž záklopu stropu a premoknutej tepelnej izolácie.
Vykonané budú nasledovné práce:
- montáž záklopu vrchného 545 m2,
- montáž novej tepelnej izolácie minerálnou vlnou hr. 15 cm bežných stavebných
konštrukcií na ploche 545 m2,
- montáž parozábrany PE fólie,
- montáž dosiek podkrovia 545 m2 z OSB III dosiek hrúbky 22 mm,
- nátery tesárskych konštrukcií povrchovou impregnáciou Wolmanitom CB,
- klampiarske práce na montáži krytiny z Al plechu hladké strešné z tabúľ 2000x1000
mm so sklonom do 30 stupňov o ploche 595,82 m2,
- klampiarske práce na montáži odkvapových rúr DN 150mm a odpadných rúr
a žľabov podľa výkazu výmer.
5. Miesto odovzdávania stavby:
Intravilán obce Slavošovce – v areáli miestnej Základnej školy Pavla Emanuela
Dobšinského – strecha telocvične, Slavošovce č.125, 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. Stavebný dozor
bude menovaný investorom, ktorý bude mať určenú náplň činnosti a bude robiť
kontrolne zápisy o realizácii stavby. Kontroly budú realizované najmenej raz za tri
týždne. Za bezpečnosť práce a dodržiavanie prevádzkových predpisov na stavbe je
zodpovedný zhotoviteľ stavby pri dodržaní interných predpisov 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 50 259,53 EUR bez DPH čo predstavuje cenu
celkom s DPH do 60 311,44 EUR.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR a 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
16.06.2016 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 „ Telocvičňa – ZŠ strecha“.

12. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 16.06.2016 o 14.00 hod v zasadačke
obecného úradu v Slavošovciach. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumený
písomným oznámením o výsledku vyhodnotenia a umiestnenia sa v prieskume trhu.
V Slavošovciach, dňa 7.6.2016
S pozdravom
....................................
Ing. Štefan Bašták
Starosta obce Slavošovce

