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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne“
- 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:

Centrum sociálnych služieb Žarec

Ulica:

M. R. Štefánika 2533/13, 022 01, Čadca

IČO:

00632503

Kontaktná osoba: Jana Marečková
E-mail:

jmareckova@vuczilina.sk

Tel.:

2. Opis predmetu zákazky
Podrobný opis stavebných prác Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne je uvedený v
projektovej dokumentácií, ktorá je súčasťou VO. Projektová dokumentácia pozostáva
z architektonického stavebného riešenia, elektroinštalácií, zdravotechnického riešenia a výkaz výmer
za jednotlivé časti- stavebné práce, zdravotechnika a elektroinštalácie.
Výber farebného prevedenia obkladačiek a dlažby bude spresnený až pri samotnej realizácií po
dohode s dodávateľom.
Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov

3. Podmienky účasti:
- Originál alebo overený doklad o činnosti k predmetu zákazky- výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra

4. Požiadavky na predmet zákazky :
- Obhliadka od 12.09.2019 do 13.09.2019 od 08:00 do 14:00 na adrese zadávateľa CSS Žarec,
kontaktná osoba: Marian Ďatko, tel.: 0905 591 268
- Vyplnené jednotkové ceny a ceny spolu u všetkých položkách v prílohách výkaz výmer „Stavebná
časť”, „Zdravotechnická inštalácia”, „Elektroinštalácie” a „Krycí list stavby” vrátane rekapitulácie
objektov stavby. Vyplnená celková cena s DPH z Krycieho listu stavby sa bude vkladať aj do
elektronického VO ako celková cena s DPH za Stavebné úpravy – rekonštrukcia práčovne
- Ak úspešný uchádzač zo závažných dôvodov Zmluvu o dielo na predmet obstarávania neuzatvorí,
alebo nedodrží podmienky vyhláseného verejného obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo uzatvoriť zmluvný vzťah s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v elektronickom vyhodnotení ponúk
za úspešným uchádzačom (resp s druhým v poradí)

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 47 506.77 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 23.09.2019 , 09:30 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do
zákazky „Stavebné úpravy - rekonštrukcia práčovne“. 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 stavebných prác

Centrum sociálnych služieb Žarec, M. R. Štefánika 2533/13, 022 01 Čadca

12. Obsah ponuky
- Originál alebo overený doklad o činnosti k predmetu zákazky- výpis z obchodného registra, alebo
živnostenského registra
- vyplnený výkaz výmer „Stavebná časť”
- vyplnený výkaz výmer „Zdravotechnická inštalácia”
- vyplnený výkaz výmer „Elektroinštalácie”
- vyplnený „Krycí list stavby” vrátane rekapitulácie objektov stavby

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom
Jana Marečková
Centrum sociálnych služieb Žarec

