VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Ľubochňa
Sídlo organizácie: Nám. akad. Ľ. Nováka 143/1, 034 91 Ľubochňa
Krajina: Slovenská republika
IČO: 00315575
Kontaktná osoba: Ing. Peter Dávidík – starosta obce
E-mail: starosta@lubochna.sk
Tel: 0908 929 730
2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky „Prístavba a stavebné úpravy MŠ Ľubochňa“.
3. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45214100 - 1 Stavebné práce na stavbe budov materských škôl
4. Opis predmetu zákazky:
4.1. Predmetom zákazky je prístavbu MŠ z dôvodu rozšírenia existujúcej kapacity MŠ. Jedná sa
o prístavbu na parcele reg. C KN č. 695/9 v úrovni 1.NP pristavením obdĺžnikového pôdorysu
rozmeru cca 7,3m x 6,4m. Jedná sa o zväčšenie existujúcej herne a následné rozdelenie na dve
triedy s kapacitou 12 a 18 žiakov. Jedná sa o stavebné úpravy miestností šatne a záchodov
doplnenie dvoch záchodových mís a umývadiel a vloženie sprchového kútu na existujúcu
sprchu. Drobné stavebné úpravy sa týkajú povrchových úprav po nutných búracích prácach
vybúranie vstupného otvoru v miestnosti šatňa a vybúranie dvoch dverí v záchode.
Predelenie existujúcej herne sa vytvorí sadrokartónovou deliacou priečkou záklop 2x12,5+1xCW
100+ zvuková izolácia +2x12,5 záklop -RW min 56DB.
Objekt prístavby je navrhnutý jednopodlažný z veľkými okennými otvormi prestrešený plytkou
sedlovou strechou so zachytávačmi snehu. Úroveň podlahy prístavby korešponduje s pôvodnou
podlahou. Objekt MŠ je napojený na rozvod NN navrhovanou el. prípojkou /zemný kábel/ s
meraním na verejne prístupnom mieste –nezasahuje sa do prípojky- odber sa navyšuje len
minimálne .
Objekt MŠ je napojený na vodu z vodovodnou prípojkou zo zeleného pásu pred cestou s
vodomernou šachtou pri hranici pozemku – nezasahuje sa do prípojky - odber sa navyšuje len
minimálne .
Objekt je odkanalizovaný do verejnej kanalizácie v zelenom páse pred pozemkom –nezasahuje
sa do prípojky .
Ohrev TV je zabezpečený existujúcim elektrickým ohrievačom vody.
Parkovanie pred objektom škôlky je existujúce. Projekt ho nerieši.
Vykurovanie objektu je existujúce z centrálnej kotolne budovy Fatra.
Navýšenie potreby tepla bude minimálne nie je potrebné prehodnocovať pripojenie.

5. Začiatok realizácie: Júl 2016
6. Doba realizácie diela: 45 dní
7. Predpokladaná hodnota zákazky : 46 000,00 EUR bez DPH
8. Spôsob prípravy a predkladania ponuky
Uchádzač predloží cenovú ponuku na základe výkazu výmer.
V súvislosti s obhliadkou miesta dodania zákazky kontaktujte Ing. Petra Dávidíka – starostu
obce na tel. č: 0908 929 730.
Výdavky záujemcu spojené s touto obhliadkou idú na ťarchu obhliadajúceho.
9. Podmienky financovania
Obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať po ukončení
prác formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry 30 kalendárnych dní
odo dňa doručenia. Ukončenie prác je myslené odovzdanie technickej dokumentácie
a preberacieho protokolu.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1 Predloženie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu (v rozsahu a platnosti v zmysle zákona). Výpis z OR SR alebo ŽR SR,
v ktorom bude mať zapísaný predmet činnosti prislúchajúci predmetu zákazky. Oskenovaná
neoverená fotokópia.
10.2 Predložiť min. 1 referenciu potvrdenú odberateľom na stavebné práce v sume min.
46 000,- € bez DPH, ktorú uchádzač zrealizoval v posledných piatich rokoch s uvedenými tel.
kontaktmi na overenie referencie.
11. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov
Predloženie dokladov uvedených v bode 10. tejto výzvy
12. Poskytovanie súťažných podkladov :
Výzva a súťažné podklady – výkaz výmer sú umiestnené na stránke obce na
www.lubochna.sk bez obmedzení.
13. Lehota do kedy je možné žiadať o súťažné podklady :
O súťažné podklady – výkaz výmer nie je potrebné žiadať sú k dispozícii na stránke obce
www.lubochna..sk
14. Označenie obalu ponúk:
Uzavretá obálka v ktorej bude uložená cenová ponuka na základe výkazu výmer s označením
„ Prístavba a stavebné úpravy MŠ Ľubochňa“. – „ Neotvárať verejné obstarávanie“.
15. Lehota na predkladanie ponúk:
Do 15. Júla 2016 do 12.00 hod.
16. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť poštou, alebo osobne a to v lehote na predkladanie ponúk na adresu
verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Pracovná doba počas stránkových dní je v pondelok
od 7.30 do 15.00 hod., streda od 07.30 do 17.00 hod. a v piatok od 7.30 do 12.00 hod..

17. Otváranie obálok s ponukami:
15. Júla 2016 o 16.00 hod. na Obecnom úrade v Ľubochni
18. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH
Ďalšie informácie:
Obsah ponuky:
1. výpis z OR SR alebo ŽR SR, neoverená fotokópia.
2. Min. jedna referencia stavebných prác v sume min. 46 000,00€ bez DPH.
3. Výkaz výmer, rekapitulácia rozpočtu a krycí list rozpočtu. Vo výkaze výmer
musia byť uvedené presné názvy a typy dodávaných komponentov.
4. Návrh zmluvy podpísaný konateľom.
5. Mailové adresy a tel. kontakty pre komunikáciu s verejným obstarávateľom.
Práce v zmysle požiadaviek verejného obstarávateľa, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov,
musia byť realizované v súlade so špecifickými podmienkami zákona č. 50/76 Zb. o územnom
plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z. z.. Na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci sa vzťahujú špecifické ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších
predpisov a zmien, ďalej je nutné sa riadiť nariadením vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, nariadením
vlády SR č. 396/2006 o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko. Nutné je dodržať i vyhlášku MŽP č. 453/2000 Z. z., č. 532/2002 Z. z., a ustanovenia
zákona č. 254/1998 Z. z..
S úspešným uchádzačom sa podpíše zmluva o dielo, ktorú schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
Jednotlivé body zmluvy sa dohodnú pred jej podpisom v súlade s touto výzvou a cenovou
ponukou víťazného uchádzača
V Ľubochni 08.júla 2016
Ing. Peter Dávidík
starosta obce

