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VEC: Zákazka s nízkou hodnotou „Maľba a oprava fasády hlavného pavilónu“
- 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:

Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

Ulica:

Mieru 549/16, 02801, Trstená

IČO:

00634891

Kontaktná osoba:

Ivan Božík

E-mail:

bozik.ivan@nsptrstena.sk

Tel.:

0435307401

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je"
Oprava vonkajšej fasády
Príprava vonkajšieho podkladu stien silikónový penetračný náter cca. 3 460 m 2
Silikónový fasádny náter biely cca. 3 460 m2
Oprava rímsy
Oprava sokla a náter hnedou silikónovou fasádnou farbou cca.270 m2
Montáž, demontáž lešenia – prípadne zdvíhacia plošina vrátane obsluhy
Odvoz sutiny a likvidácia vzniknutého odpadu
Zakrývanie otvorov vrátane všetkých ďalších potrebných pomocných a prípravných prác
ďalej v zmysle súťažných podkladov.

Typ zákazky: Stavebné práce
CPV:

45442110-1 Maľby a natieranie budov
45443000-4 Fasádne práce

3. Podmienky účasti:
Doklad preukazujúci oprávnenie uskutočňovať stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, napr.
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
môže nahradiť požadovaný doklad predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov

4. Požiadavky na predmet zákazky :
5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 33 962.81 Eur bez DPH.

6. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do: 03.07.2020 , 09:30 hod.

7. Miesto predkladania ponúk
Ponuku doručte v lehote na predkladanie ponúk do elektronického systému www.ezakazky.sk do zákazky „Maľba a oprava fasády
hlavného pavilónu“. 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 bez 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
HNsP Trstená

12. Obsah ponuky
Doklad preukazujúci oprávnenie uskutočňovať stavebné práce rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, napr.
výpisom z obchodného registra alebo výpisom zo živnostenského registra. Uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov
môže nahradiť požadovaný doklad predložením registračného čísla pod ktorým je zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.
Čestné vyhlásenie § 32 ods. 2, písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej „ZOVO“).

Ocenený výkaz výmer. (doklad môže byť vložený ako príloha v excelovskom formáte xls, xlsx)

13. Doplnujuce informacie

S pozdravom

S pozdravom
Ivan Božík
0435307401
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená

