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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Vypracovanie dokumentácie na dobudovanie III. poschodia rozostavanej budovy
Oravskej polikliniky Námestovo - Integrované centrum zdravotnej starostlivosti“
- Výzva na predloženie ponuky

Podľa ustanovenia parag.117 zákona NR SR č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov
zákonov a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Oravská poliklinika Námestovo

Ulica:

Červeného kríža 62/30, 029 01, Námestovo

IČO:

00634875

Kontaktná osoba:

Karol Kurtulík

E-mail:

opnam@opnam.sk

Tel.:

+421907856263

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom obstarania bude spracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (realizačnej projektovej
dokumentácie) dobudovania III. Poschodia rozostavanej budovy SO 01 Oravskej polikliniky Námestovo na Integrované centrum
zdravotníckej starostlivosti
Cenová ponuka :
Projekt bude obsahovať:
Architektúru - koncepciu, návrh riešenia
- sprievodnú správu
- súhrnnú technickú správu
Stavebná časť - technická správa
- výkresová správa
- tabuľková časť
Statika - posúdenie
Požiarna ochrana
Zdravotechnika
Vykurovanie
Elektro - silnoprúd
Elektro - Slaboprúd
Vzduchotechnika

Vzduchotechnika
Meranie a regulácia, vrátane WIFI pripojenia
Plán organizácie výstavby
Výkaz výmer, rozpočet
Lekárska prístrojová technika - odborné profesie (technická správa, výkresová časť, rozpočet, výkaz výmer)

Projektová dokumentácia bude ďalej obsahovať:
Vyčíslenie predpokladaných investičných nákladov stavby
PD bude vypracovaná v 6-mich vyhotoveniach, 2 sady rozpočtu, 4 sady výkazu výmer, + 1x dokumentácia na el. nosiči
Cena za PD zahŕňa aj pripomienky, ktoré vzídu s prerokovávaní a požiadaviek objednávateľa počas spracovávania PD.

Ďalšie prílohy: Architektonická skica 3. NP Oravská poliklinika Námestovo, rez budovy, situácia

Typ zákazky: Služby
CPV:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

3. Podmienky účasti:
Uchádzač predloží Autorizačné osvedčenie SKSI - Inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb,

4. Požiadavky na predmet zákazky :
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 39 075 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 26.03.2020 , 10:00 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Vypracovanie dokumentácie
na dobudovanie III. poschodia rozostavanej budovy Oravskej polikliniky Námestovo - Integrované centrum zdravotnej starostlivosti“.
Dokumenty k ponuke vložte do systému v záložke Ponuka. V elektronickom systéme vyplňte Návrh na plnenie kritérií. Pre odoslanie
kliknite na Odoslať ponuku.

8. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk bude celková cena s DPH. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola
vylúčená, a ktorého ponuka bude najnižšia. V celkovej cene za predmet zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača.

10. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom právny vzťah v zmysle podmienok uvedených v tejto výzve.

11. Miesto poskytnutie sluzieb

Oravská poliklinika Námestovo

12. Obsah ponuky
13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Karol Kurtulík
+421907856263
Oravská poliklinika Námestovo, ved. PiÚ

