VÝZVA
NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa

I.

Názov:
Sídlo:
IČO:
Krajina:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Centrum voľného času
M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou
37873431
Slovenská republika
Ing. Anna Marcinčinová
+421 911 050 564, +421-57/446 47 05
cvc@cvcvranov.edu.sk

Ďalšie informácie možno získať na adrese uvedenej v tomto bode výzvy.
Opis predmetu zákazky

II.

Názov zákazky: Oprava havarijného stavu strechy na budove CVČ Vranov nad Topľou
Druh zákazky: uskutočnenie stavebných prác
Určenie CPV: 45261410-1 Strešné izolačné práce
45261900-3 Opravy a údržba striech
45261910-6 Opravy striech
Hlavné miesto uskutočnenia stavebných prác: Centrum voľného času. M. R. Štefánika 870,
093 01 Vranov nad Topľou
Opis zákazky:
Predmetom zákazky sú izolačné práce vrátane fólie na prekrytia strešného na budove CVČ
o rozlohe 1 110,34 m2, Predmet zákazky rieši odstránenie havarijného stavu strechy na budove
CVČ a to realizáciou izolačných prác vrátanie strešnej fólie na prekrytie existujúceho strešného
plášťa modifikovanými pásmi SBS hrúbky minimálne 5,2mm, aby sa zabránilo zatekaniu cez
strechu. Existujúca krytina sa prekryje mäkkou krytinou.
Pred samotným prekrytím je potrebné uskutočniť očistenie strechy od nánosu blata, hliny
a iných nánosov, vyrovnať nerovnosti a naniesť penetračný náter. Zrealizuje sa montáž
a prečistenie strešných vpustov, očistenie plechu atiky, úprava atiky, vyspravenie zvislej časti
a náter atiky základnou a vrchnou farbou. Taktiež sa zrealizuje dodávka a montáž nového
požiarneho rebríka s ochranou obrubou. Pred samotnou realizáciou si úspešný uchádzač
skontroluje skutočné rozmery strechy.
Bližší rozsah zákazky je v prílohe – výkaz – výmer.
V prípade uvedenia konkrétneho výrobku alebo tovaru v ktorejkoľvek časti podkladov môže
uchádzač uviesť a oceniť aj jeho ekvivalent spĺňajúci stanovené minimálne technické parametre
a vlastnosti.

Pred vypracovaním ponuky je potrebné vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky,
z dôvodu zložitosti predmetu zákazky a jedinečných podmienok verejného obstarávateľa.
Požaduje sa dôkladné a odborné zameranie, pred spracovaním ponuky a pred samotnou
realizáciou zákazky.
Záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky a bol by vo verejnom obstarávaní úspešný, pri výskyte
naviac prác, bude tieto náklady na naviac práce znášať sám. Výdavky záujemcu spojené s touto
obhliadkou idú na jeho ťarchu. Akékoľvek otázky v súvislosti s obhliadkou miesta dodania
predmetu zákazky zodpovie Ing. Marcinčinová , riaditeľka Centra voľného času Vranov nad
Topľou na tel.č: +421 911 050 564, +421-57/446 47 05
Iné podmienky:
Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri
dodržaní parametrov zadania, platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne
záväzných technických požiadaviek na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a
bezpečnostných predpisov.
Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp.
musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a
o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Uchádzač nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na pracovisku.
Uchádzač je povinný rešpektovať požiadavku verejného obstarávateľa realizovať predmet
zákazky tak, aby neprišlo k obmedzeniu užívania priestorov verejného obstarávateľa, resp. na
skrátenie tohto obmedzenia na nevyhnutný rozsah.
Uchádzač odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii
predmetu zákazky. Nakladanie s odpadmi je uchádzač povinný realizovať v zmysle príslušných
právnych predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu
stavebného odpadu a poplatok za uloženie odpadu musia byť uchádzačom zohľadnené v cenovej
ponuke. Prípadné škody – postihy, ktoré by vznikli verejnému obstarávateľovi zanedbaním
povinností uchádzača v tejto súvislosti, bude hradiť uchádzač.
III.

Administratívne informácie
Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
24 200,00 Eur bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 13.09.2018 Čas: 10:00 hod.
Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode 1. tejto výzvy. Na
obálku uviesť „ NEOTVÁRAŤ“ – prieskum trhu – „ Oprava havarijného stavu strechy na
budove CVČ Vranov “
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 30.11.2018

IV.

Obsah ponuky
Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:




V.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané
podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka, ocenený výkaz výmer (stanovenie ceny
podľa bodu VI. tejto výzvy)
Kritéria vyhodnotia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: celková najnižšia cena vrátane DPH. V prípade, že uchádzač
nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.
VI.

Spôsob stanovenia ceny
Rozpočet – cenu rozpísanú podľa výkazu jednotlivých položiek (výkaz výmer) predloží
uchádzač písomnou formou.
Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.

VII.

Podmienky týkajúce sa zmluvy
Doba dodania predmetu zákazky: Do 31.10.2018
Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov Centra voľného času. Platba bude
realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňových dokladov
vystavených poskytovateľom, splatnosť ktorých je do 30 dní odo dňa doručenia daňového
dokladu. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu. Záručná doba je
min. 5 rokov.

VIII.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude zabezpečované písomne a
príp. e-mailom. Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný
výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že verejný obstarávateľ
jeho ponuku prijíma. Súčasne ostatným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli.
Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet zákazky uzatvorená medzi verejným
obstarávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú prerokované s úspešným
uchádzačom a bude s ním uzatvorená zmluva o dielo.
Dátum začiatku prieskumu trhu: 06.09.2018
Vypracoval: Ing. Janičová
podpis/ riaditeľ CVČ

