VÝ ZVA
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
na zabezpečenie stavebných prác s názvom : „Stavebné úpravy kultúrneho domu –

Paština Závada.“
v rámci Operačného programu: „Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 "
Výzva č. 12/PRV/2015 pre Opatrenie 7 – Základné služby a obnova dedín vo vidieckych
oblastiach, podopatrenie: 7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a
kultúry a súvisiacej infraštruktúry.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Obec Paština Závada
Sídlo:
Paština Závada č. 57, 013 41 p. Dolný Hričov, okres Žilina
IČO:
00648353
DIČ:
2020618787
Stránkové dni
: pondelok –utorok 7.30 hod. - 15,00 hod., streda od 7.30 hod - 17.00
hod., štvrtok – nestránkový deň, piatok od 7.30 hod. - 12.00 hod.
Kontaktná osoba : Viera Hvizdáková – technické záležitosti a proces verejného obstarávania
Telefón/e-mail : 0908 530 267, obec@pastinazavada.sk
2. Typ zmluvy :
Výsledkom PT bude Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. Návrh
ZOD je prílohou výzvy.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Kultúrny dom Paština Závada č. 21, Obec Paština
Závada
4. Popis predmetu zákazky:
Slovník spoločného obstarávania :45431000-7 dláždenie a obkladanie, 45442100-8
maliarske a natieračské práce, 45320000-6 izolačné práce, 45262520-2 murárske práce
Predmetom PT sú stavebné práce týkajúce sa:
Búracie práce:
- odstránenia pôvodnej nášľapnej vrstvy podlahy-drevené parkety nabíjané vrátane
dreveného záklopu, vrstvy škváry v hr. 120 mm až na stropnú dosku
- odstránenie pôvodnej nášľapnej vrstvy podlahy schodov PVC + soklové lišty, lepidla,
vyčistenie priestoru, prebrúsenie
- vybrúsenie pôvodnej parketovej podlahy, vytmelenie škár, vyčistenie
- oškrabanie náteru soklovej časti omietky s výškou 1,3 m, oškrabanie ostatných častí
maľby až na podklad
Stavebné práce:
- uloženie tepelnej izolácie hr. 50-70 mm XPS dosiek min 300 kPa
- separačná fólia
- cementový poter hr. 60 mm+karisieť priemer 4 mm/200/200
- nivelizačná vrstva

keramická dlažba 600/600 + flefibilné lepidlo, sokel na stenu okolo dlažby na stenu
špárovanie, vyčistenie
nový vysokozáťažový lak na drevené podlahy, vyčistenie
vyspravenie poškodených častí omietok 40-60% z celkovej plochy, penetrácia
podkladu
- 3x interiérová maľba, nová oteruvzdorná vrstva na stenu - sokel na výšku 1,3 m
- vyčistenie po maliarskych prácach
- kazetový sadrokartónový podhľad raster 600/600, vyčistenie
- nový rozvádzač LED osvetlenia pre sálu a pódium, nové svetelné rozvody nad novým
podhľadom + vypínače pri vstupe do sály
- nové LED svietidlá do kazetového podhľadu vrátane zónovania
- revízna správa elektroinštalácie, vyčistenie
- inštalácia pevnej audio technológie v sále – zabudovanie konzol na reprosystém
- inštalácia kábelových rozvodov ozvučenia pod omietky
- výsadba rastlín do nádob na realizáciu zelenej steny
Bližší rozsah prác je rozpísaný vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou výzvy.
-

5.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie.

6.

Variantné riešenie:
Nie.

7.

Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky: Najneskoršie ukončenie prác do
konca 09/2016.

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a/ dňa 22.02.2016 o 8,00 hod.
b/ doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej iste
adrese. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať“,
názvom súťaže, ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa
a uchádzača,
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a sú ocenené v EUR,
d/ verejný obstarávateľ bude požadovať od uchádzačov preukázanie splnenia
podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. d), e), f), a g) ktoré preukáže dokladmi
podľa § 26 ods. 2 písm. c), d) a e) v rozsahu:
- potvrdenie zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne(í) nie staršie ako tri mesiace, že
uchádzač nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a
príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace, že uchádzač nemá
evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia;
- že mu nebolo v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať, medzi takéto porušenie
patrí napr. porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania;
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
((živnostenský list alebo výpis z obchodného registra - originál alebo úradne overenú kópiu).
Doklady budú v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené kópie.

Uchádzač môže uvedené doklady preukázať: výpisom zo zoznamu podnikateľov podľa § 128
ods. 1 zákona alebo čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 11 zákona.
Splnenie požadovaných podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením uchádzača,
pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti, predkladá verejnému
obstarávateľovi úspešný uchádzač primerane podľa § 44 ods. 1 v lehote a spôsobom
stanoveným verejným obstarávateľov vo výzve na predloženie dokladov. Predkladané doklady
preukazujúce splnenie podmienok účasti musia byť v súlade s čestným vyhlásením
predloženým v ponuke úspešného uchádzača v súlade s § 32 ods. 11 zákona o VO a musia byť
predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie.
e/ ponuka musí obsahovať:
- základné identifikačné údaje uchádzača ako: obchodný názov, adresa
spoločnosti, IČO, IČ DPH, bankové spojenie, číslo účtu, zastúpenie a telefónny
a e-mailový kontakt,
- čestné vyhlásenie podpísané konateľom uchádzača, (Prílohu č. 1 výzvy)
- ponuku v rozsahu spracovaného položkovitého rozpočtu
- originály alebo úradne overené kópie dokladov pre preukázanie splnenia
podmienok účasti
f/ lehota na otváranie ponúk 22.02.2016 o 08,15 hod.
- Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk, uchádzačom, ktorí
predložili v lehote na predloženie ponúk, súťažnú ponuku.
-

Na sprístupnení ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo
členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou písomne splnomocnenou
uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti a
aktuálnym dokladom o oprávnení podnikať. Poverený zástupca uchádzača sa
preukáže preukazom totožnosti, splnomocnením na zastupovanie a aktuálnym
dokladom o oprávnení podnikať. Doklad o oprávnení podnikať musí byť
predložený k nahliadnutiu v origináli alebo v úradne overenej kópii.

-

Na sprístupnení ponúk sa zverejnia: obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých
uchádzačov, ktorých ponuky boli predložené v lehote na predkladanie ponúk a
ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk.

-

Verejný obstarávateľ primerane v zmysle § 41 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu
z otvárania ponúk.

PODMIENKY dodania predmetu obstarávania:
- Uchádzač vo svojej cenovej ponuke ocení požadovaný rozsah prác.
Obstarávané práce žiadame oceniť podľa priloženého výkazu výmer.
-

Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie prác na základe
tel. dohovoru s p. Vierou Hvizdákovou (tel. Viď v bode 1. Tejto výzvy resp.
MT: 041 5572145)

9. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku. Ostatné zmluvné podmienky sú uvedené
v návrhu ZOD, ktorý je súčasťou výzvy.
Predpokladaná hodnota – 29833,82 EUR bez DPH Dvadsaťdeväťtisícosemstotridsaťtri
EUR osemdesiatdva centov bez DPH.
10. Kritéria hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH

V Paštinej Závade, dňa 15.02.2016

....................................................................
Viera Hvizdáková, starostka obce
Prílohy:
-

Výkaz výmer
Návrh ZOD
Príloha č. 1 čestné vyhlásenie

