Obec Šarišský Štiavník, 090 42 Okrúhle

Výzva na predloženie ponuky
(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 - zákona o VO)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ: Obec Šarišský Štiavník
Sídlo: Obecný úrad Šarišský Štiavník č.65 , 090 42 Okrúhle
Zastúpený: Michal Kimák, starosta obce
IČO: 00331058
DIČ: 2020784843
Kontaktná osoba: Michal Kimák, starosta obce
Telefón: 054/ 7882630 , 0907476268
Elektronická pošta: obecsarisskystiavnik@zoznam.sk
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
„Výmena okien a dverí na budove obecného úradu Šarišský Štiavník“.
2.2 Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie prác
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky.
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka a montáž plastových okien a dverí s montážou vnútorných a vonkajších
parapetov, demontáž pôvodných drevených okien a dverí s následným odvozom a odvoz odpadu
vzniknutého pri montáži a demontáži, vysprávky ostení a maliarske práce.
4.1. Funkčná špecifikácia:
- plastové okná profil min. 5-komorové, kovanie nemecké, dvojsklo 4-16-4mm, Uf= 1, Ug=1,1W/m2, farba
biela
- parapety interier plastové biele, exterier ALU biele
- vysprávky a maľovanie ostenia
- dvere plné profil min. 5-komorové, farba biela
4.2. Technická špecifikácia:
1.KANCELÁRIA
- plastové okno rozmerov 1450mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), dvojkrídlovévertikálne delené, O+OS......................................................................................................................... 2 ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov........................................2 ks
2.KNIŽNICA
- plastové okno rozmerov 1450mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), dvojkrídlovévertikálne delené, O+OS......................................................................................................................... 1ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov........................................1 ks
3.ARCHÍV
- plastové okno rozmerov 1450mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), dvojkrídlovévertikálne delené, O+O.......................................................................................................................... 1 ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov........................................1 ks
4.CHODBÁ

- plastové okno rozmerov 1450mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), dvojkrídlovévertikálne delené, O+O.......................................................................................................................... 2 ks
- plastové okno rozmerov 870mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), jednokrídlové,
OS........................................................................................................................................................... 2 ks
- plastové vchodové dvere, rozmerov 1740mmx2160, dvojkrídlové-plné, O+O, ............................... 1 ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov........................................5 ks
5.WC, SKLADY
- plastové okno rozmerov 870mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), jednokrídlové,
O................................................................................................................................................................. 4 ks
- plastové okno rozmerov 570mmx880 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), jednokrídlové,
O................................................................................................................................................................. 2 ks
- plastové vchodové dvere, rozmerov 860mmx1970, jednokrídlové-plné, pravé, .................................. 1 ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov...........................................7 ks
6.KUCHYŇA
- plastové okno rozmerov 1450mmx1440 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), dvojkrídlovévertikálne delené, O+OS............................................................................................................................ 2 ks
- plastové vchodové dvere, rozmerov 860mmx1970, jednokrídlové-plné, ľavé, .................................... 1 ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov............................................3 ks
7.SÁLA
- plastové okno rozmerov 1180mmx2160 vrátane okenných parapetov (vonkajší + vnútorný), dvojkrídlovéhorizontálne delené,
O(horné)+S(dolné)....................,................................................................................................................ 6 ks
-murárske práce (demontáž starých okien, montáž nových, oprava okenných ostení,
osadenie parapetných dosiek, domurovanie otvorov, maľba, odvoz odpadov............................................6 ks
5. Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom vyhodnotenia ponúk bude uzavretá zmluva o dielo.
Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená na základe výsledku vyhodnotenia ponúk .
Nakoľko obstarávateľ na predmet zákazky má finančný limit, počet okien a dverí v zmluve bude upresnený
na základe vyhodnotenie CP.
6. Miesto dodania:
Miestom dodania je Obec Šarišský Štiavník – budova obecného úradu.
7. Lehota dodania:
Predpokladaná lehota dodávky predmetu zákazky je 08-09/2015, do 30 dní odo dňa prevzatia staveniska.
8. Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania - zákazka bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky, splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia faktúr verejnému
obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na
dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako finančný limit dotácie a vlastných.
10. Podmienky účasti:
Pre splnenie podmienok účasti je nevyhnutné predložiť kópiu dokladu
o oprávnení podnikať pre príslušný predmet (živnostenský list, výpis z obchodného registra alebo iný
relevantný doklad)
11. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 10 tejto výzvy,
b) cenovú ponuku na predmet zákazky s kalkuláciou ceny podľa bodu 4.2 tejto výzvy t.j. cenou ku každému
druhu okná a dverí a montáži
c) certifikáty, atesty, vyhlásenia zhody na dodávané výrobky

12. Cena, spôsob určenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. Ak je uchádzač platcom
dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 21.8. 2015 čas: do 14,00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Šarišský Štiavník, Obecný úrad Šarišský Štiavník č. 65, 090 42 Okrúhle
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom:
„Cenová ponuka -OKNÁ- Neotvárať“
Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená.
Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom
alebo splnomocnenou osobou uchádzača na adrese uvedenej v bode 1 a doručením novej
ponuky v lehote na predkladanie ponúk.
14. Otváranie ponúk:
Dátum a čas otvárania ponúk: 21.8. 2015 o 18,00. hod.
Miesto otvárania ponúk: Obec Šarišský Štiavník, Obecný úrad Šarišský Štiavník č.65, 090 42
Okrúhle - kancelária starostu
Otváranie obálok sa uskutoční s možnosťou prítomnosti uchádzačov.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom za predmet zákazky –
práce, t.j. cena celkom v Eur vrátane DPH.
16. Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk sa neurčuje.
17. Ďalšie informácie
1.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom, ak v procese
overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov verejného obstarávania
definovaných právnymi predpismi ES a SR pri zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
2. Udávané rozmery nie sú výrobnými rozmermi! Verejný obstarávateľ odporúča všetkým záujemcom pred
spracovaním samotnej cenovej ponuky predmetu zákazky o osobné fyzické zameranie predmetných okien,
okenných parapetov ako aj zistenia rozsahu potrebných murárskych prác. Obhliadku staveniska je potrebné
dohodnúť vopred a to telefonicky na kontaktných telefónnych číslach uvedených v bode 1, tejto výzvy.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška
na dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako je limit určený pre tento druh zákazky .
4. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka
musí byť vyhotovená písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
5. Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, bude vyhodnotená ako
úspešná. Ostatným uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi ako sa umiestnili v procese verejného
obstarávania.
Šarišský Štiavník, 10.08.2015
..............................................
Michal Kimák
starosta

