OBECNÝ ÚRAD

VEĽKÉ ÚĽANY

Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Kontakt : 031/7878108

Výzva na predloženie ponuky
Obec Veľké Úľany, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:
“Stavebné úpravy priestorov základnej školy”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Veľké Úľany
Sídlo:
Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany
Štatutárny zástupca:
Ing. František Gőgh, DBA – starosta obce
IČO:
00306282
DIČ:
2021006768
Tel.:
+421317878199
Fax:
+421317878192
E-mail:
obecnyurad@velkeulany.sk
Internetová stránka:
www.ulany.sk
Osoba určená pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Tel.:
+421903933043
E-mail:
prednosta@velkeulany.sk
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:

Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:

Mgr. Zuzana Metzner, MBA

4. Predmet obstarávania:
Predmet a názov zákazky: Stavebné úpravy priestorov základnej školy
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy priestorov základnej školy, ktorým sa vytvoria nové
odborné učebne a knižnica v budove základnej školy vo Veľkých Úľanoch.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Verejný obstarávateľ vyzve úspešného
uchádzača na predloženie návrhu zmluvy, ktorá bude uzavretá v súlade s podmienkami určenými v
tejto Výzve a ponukou úspešného uchádzača. Návrh zmluvy predloží len úspešný uchádzač.
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Búracie práce
− vybúranie poškodených a nevyhovujúcich podlahových vrstiev
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vybúranie priečky
vysekanie rýh pre elektroinštaláciu
odvoz vybúranej stavebnej sutiny na povolenú skládku

Povrchové úpravy
− oprava omietok - základná omietka, finálna omietka
− oprava podláh – oprava betónovej mazaniny, nivelácia podláh, oprava hydroizolácie
Zdravotechnika, kúrenie
− demontáž zariaďovacích premetov, montáž nových zariaďovacích predmetov
− potrebná úprava vnútorných rozvodov vody a kanalizácie
− potrebná úprava rozvodov a vykurovacích telies kúrenia
Elektroinštalácia
− podľa účelu jednotlivých priestorov budú vybudované nové zásuvkové a svetelné okruhy
podľa potrieb
− nové dátové rozvody podľa potrieb jednotlivých miestností
− signalizačné zariadenie podľa potrieb jednotlivých miestností
Stolárske práce
− vyvesenie dverných krídiel
− zavesenie nových dverných krídiel
− podľa potreby montáž stavaných políc a skríň do SDK priečky
Kovové a doplnkové konštrukcie
− na všetky okná sú navrhnuté oceľové mreže, kvôli bezpečnosti
Podlahy
− nová keramická dlažba v chemicko-biologickej učebni
− nová keramická dlažba v učebni polytechniky
− nová PVC podlaha v učebni informatiky
− nová PVC podlaha v knižnici
Maľby
− odstránenie nevyhovujúcich vrstiev maľovky
− penetrácia stien
− všetky omietnuté steny a stropy budú nanovo premaľované
Podrobný opis stavebných prác je uvedený v prílohe výzvy v projektovej dokumentácií a vo výkaze
výmer.
V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ
prijme aj ponuku s ekvivalentným riešením.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný kód CPV: 45214210-5
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19 320,30 Eur bez DPH

8.

Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali potrebné
informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta
predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou
osobou v bode 1. tejto výzvy.
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Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Základná škola Veľké Úľany, ul. Štefana Majora 560,
925 22 Veľké Úľany

10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 2 mesiacov
od odovzdania staveniska
11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
12. Lehota na predloženie ponuky: 29.09.2020, 10:00 hod
Ponuky doručené po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do súťaže, a teda nebudú
vyhodnocované.
13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku požadujeme predložiť osobne, poštou, kuriérom v uzavretej obálke označenej heslom
prieskumu:
Cenová ponuka – „Stavebné úpravy priestorov základnej školy“- Neotvárať !
na adresu: Obecný úrad, Hlavná 578, 925 22 Veľké Úľany,
alebo formou elektronickej pošty na adresu: laci@buslaci.sk
V prípade predloženia ponuky elektronickou poštou celý požadovaný obsah ponuky musí byť
naskenovaný (najlepšie vo formáte .pdf) a zaslaný na uvedenú adresu ako príloha elektronickej
pošty.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny za celý predmet obstarávania. Úspešnou
ponukou sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet
obstarávania podľa bodu 6 tejto výzvy – Podrobný opis predmetu zákazky.
15. Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa §
32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO.
Z dôvodu použitia údajov z informačných systémov verejnej správy Uchádzač nemusí predkladať v
ponuke:
• doklad o oprávnení uskutočňovať práce podľa § 32 ods. 2. písm. e) ZVO. Túto skutočnosť si overí
verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
• potvrdenie že uchádzač nie je vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní,
ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. Túto skutočnosť si overí verejný
obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je
vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
Neexistenciu konfliktu záujmov, t.z. dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) ZVO uchádzač
potvrdzuje čestným vyhlásením (Príloha)
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo
českom jazyku vo dvoch originálnych vyhotoveniach.
Minimálny obsah ponuky:
• Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón,
fax, e-mail, webová stránka a pod.) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá.
• Cenová ponuka – rozpočet stavby - na celý predmet obstarávania, podľa výkazu výmer (v prílohe)
• Doklady a dokumenty uvedené v bode 15. Podmienky účasti
17. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
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Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. Ak ponuka nebude predložená na
všetky položky podľa výkazu výmer nebude zaradená do vyhodnotenia.
18. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
19. Otváranie ponúk: 29.09.2020, 13:00 hod
20. Postup pri otváraní ponúk:
Verejný obstarávateľ umožní účasť na otváraní ponúk všetkým uchádzačom, ktorí predložili
ponuku v lehote na predkladanie ponúk.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
21. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
22. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Zuzana Metzner, MBA
Tel.: +421903933043, E-mail: prednosta@velkeulany.sk
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Predmet zákazky bude realizovaný len v rozsahu poskytnutej dotácie a vlastných zdrojov
objednávateľa určených na predmet zákazky.
- Objednávateľ má právo pred alebo počas plnenia zmluvy z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov práce zastaviť a odstúpiť od zmluvy bez sankcií a bez nároku na zaplatenie ušlého
zisku.
- Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
S úctou,
Veľké Úľany, 16.09.2020
–––––––––––––––––––––––––––––
Ing. František Gőgh, DBA
starosta obce
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Projektová dokumentácia, výkaz výmer a časti výzvy na predkladanie ponuky, ktoré majú byť súčasťou
ponuky a hospodársky subjekt ich musí pri vypracovaní ponuky upravovať, sú v prílohe výzvy v
editovateľnej podobe podľa nižšieho znázornenia:

Prílohy
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