Výzva
na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa § 9 ods. 9 z. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2013 Z. z.
( ďalej len „zákazka podľa § 9 ods. 9“),
Zákazka na poskytnutie tovarov a služby
1.Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
IČ0:
Kontaktná osoba:
Sídlo:
Telefón/fax:
E-mail:

Obec Veľké Chyndice
00 613 983
Mgr. Csaba Farkas – starosta
Obecný úrad č.50, 951 54 Veľké Chyndice
037/7884208
ocu.vchyndice@gmail.com

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je poskytnutie tovaru a služieb na rekonštrukciu objektu Materskej školy v obci
Veľké Chyndice “
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na dodávku zvlášť na výmenu okien na budove
a zvlášť zateplenie s fasádou a opravu strechy predmetu zákazky.
4. Opis predmetu zákazky:
Úspešný uchádzač zrekonštruuje objekt Materskej školy Veľké Chyndice.
Predpokladaný celkový objem oprávnených výdavkov na projekt je 13.500,- EUR s DPH.
5.Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Zmluva o dielo, podľa § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
6. Miesto dodania a trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky
6.1 Miesto dodania: Obecný úrad 50, 951 54 Veľké Chyndice
6.2 Lehota dodania:
Termín začiatku dodania tovaru a služieb: deň uzatvorenia zmluvy
7. Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť variantné riešenie.
8. Podmienky účasti
Uchádzač musí byť oprávnení poskytovať služby v súlade s predmetom zákazky, čo v prípade
dodatočného vyžiadania je povinný preukázať fotokópiou príslušného dokladu.
9. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Verejný obstarávateľ bude splnenie podmienok účasti posudzovať v súlade s obsahom tejto výzvy
10. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) cenovú ponuku na predmet zákazky
b) cenová ponuka musí byť uzatvorená v obálke a označená heslom ,,Súťaž – neotvárať“
Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača.

12. Cena, spôsob určenia ceny
Ponuková cena uchádzača bude uvedená v eurách a bude stanovená ako percentuálny podiel
z celkového predpokladaného objemu poskytnutých tovarov a služieb, t.j. v tvare:
Celková cena z celkového objemu poskytnutého tovaru a služieb spolu s DPH.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – do 26.11.2015 do 12,00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad č.50, 951 54 Veľké Chyndice
14. Vyhodnotenie ponúk: 27.11.2015 - 12,00 hod
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky- poskytnutie tovaru a
služieb v eur.
16.Lehota viazanosti ponúk
Lehota viazanosti ponúk – 31.12.2015

V obci Veľké Chyndice 27.10.2015

Príloha č. 1 Výkaz výmer

Mgr. Csaba Farkas – starosta

Výkaz výmer- ,,Rekonštrukcia objektu Materskej školy Veľké Chyndice“

Výkaz výmer - zateplenie, fasádu a opravu strechy
Poradové
číslo

Názov položky

Počet
m.j.

Cena m.j.
v€
Spolu

1.
2.
3.
4.
5.

Zateplenie materskej školy
Fasáda biela, sokel zelený
Náter rubol
Izolácia IPA
Stavebné práce
Celkom

300m2
300m2
340m2
340m2

Výkaz výmer- výmena okien
Poradové
číslo

Názov položky

Počet ks

Cena m.j.
v€
Spolu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okno PVC FIX
Okno PVC
Celotieniace žalúzie
Sieťlky proti hmyzu
Externý parapet
Montáž, demontáž
Celkom

10
6
16
6
31

Príloha č.1

