OBEC HORKÝ, okres Žilina, PSC 010 04

Obec Hôrky

v súlade so zákonom §9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

zverejňuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky :

„Výmena podlahy v priestoroch kuchyne v objekte ŠJ pri ZŠ s MŠ Hôrky"
1. Identifikačné údaje v e r e j n é h o obstarávateľa:
Názov:
Obec Hôrky
Kontaktná osoba: Erika Mojáková, starostka obce
Sídlo:
Obecný úrad Hôrky
Hôrky č.111
010 04 Žilina
Kontakt:
Telefón:
041/5662 604, 0910 285369
E-mail:
obec.horky@stonline.sk
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je výmena pôvodnej podlahy z dlažby za novú podlahu v kuchyni a
výdajni školskej jedálne pri ZŠ s MŠ vo Hôrkach. Je nutné zamerať predmet zákazky na mieste,
tvar a technické riešenie je atypické, nakoľko je nutné rešpektovať existujúce technologické rozvody
a zariadenia.
3. Miesto realizácie:
Hôrky, školská jedáleň - priestor kuchyne a výdajne jedál /areál ZŠ s MŠ Hôrky/ vo Hôrkach.
Obhliadku miesta je možné vykonať po telefonickom dohovore s Erikou Mojákovou, starostkou
obce - č.tel. 0910 285369 alebo p. Mgr. Janou Húbnerovou, riaditeľkou ZŠ s MŠ Hôrky - č.tel.
0911273882 v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 15,30 hod.
4. Predpokladaný termín realizácie:
20.07.-31.07.2015
Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo upraviť termín realizácie (po vzájomnej dohode s
dodávateľom), nakoľko práce sa budú realizovať počas prevádzky.
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5. Opis predmetu zákazky:
príprava staveniska: demontáž technologických zariadení a zariaďovacích predmetov (kotle,
konvektory, výlevka, pracovné umývacie stoly a pod.), vrátane odpojenia z energií a ich
presunu, ich zabezpečenie proti poškodeniu.
búracie práce: odstránenie pôvodnej vrstvy podlahy (keramická dlažba 100x100 mm) celková
výmera cca 122 m 2 , vrátane dodatočne dorábaných vyrovnávacích stupienkov výšky cca
100mm výmera cca 7,5 m 2 , búracie práce vrátane odvozu odpadu
búranie požadujeme bezprašnou technológiou,
realizácia novej podlahy: z dlažby, vrátane podkladu (oprava podkladu, vyspravenie podkladu,
penetrácia, nivelizácia, nová hydroizolácia-utesnenie podkladu na báze epoxidu, tak aby spĺňali
IV. triedy odolnosti) dodávateľ navrhne po obhliadke technologický postup a skladbu
podlahových vrstiev.
dlažba min. rozmer 200 x 200, alternatíva 150 x 150 hr. Min 8 mm, celková výmera cca 119 m 2
špecifikácia: protišmykovosť dlažby R12/V4, farba svetlobežová, špárovanie epoxidovou
špárovacou hmotou tak, aby výsledná podlaha spĺňala hygienické požiadavky na prevádzku
v školských jedálňach
novú podlahu realizovať tak aby spĺňala hygienické a bezpečnostné požiadavky na prevádzku
v školských jedálňach (certifikáty, súlad z normami vyhláškami a pod. v súlade s platnou
legislatívou SR).
realizácia novej podlahovej vpuste (nerezová podlahová vpusť-„gulička") vrátane napojenia na
kanalizáciu - (umiestnenie bude upresnené pri obhliadke)
úprava podkladných nožičiek technologických zariadení z dôvodu vyrovnania výšok, materiál,
nerez - s rektifikáciou ( j e potrebné zamerať) - cca 5ks zariadení (konvektomat, kotle a pod),
spätná montáž technologických zariadení a zariaďovacích predmetov (kotle, konvektory,
výlevka, pracovné umývacie stoly a pod.), vrátane pripojenia na energie - nutnosť montáže
oprávnenou osobou.
Obstarávate!' si vyhradzuje právo možnosti realizovať niektoré práce (prípravné práce-demontáž
zariadení, odstránenie dlažby, a pod.) vo vlastnej réžii. Práce realizované vo vlastnej réžii obce
Hôrky si po dohode skontroluje a prevezme dodávateľ pri prevzatí staveniska - podrobnejšie bude
špecifikované v zmluve o dielo.
Poznánka: Kedže sa jedná o existujúci objekt je možno predpokladať v búraných konštrukciách
prítomnosť funkčných i nefunkčných rozvodov rôzneho typu, ktoré nebolo možné identifikovať a
lokalizovať. Preto je dodávateľ povinný pri odhalení príp. zistení takéhoto rozvodu privolať na
stavbu kontaktnú osobu na konzultáciu.
Skutočné rozmery
orientačný)

je potrebné overiť na stavbe - zameraním (príloha č. 2 - pôdorys je

Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
v súlade s § 26 pís. 1) ods.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzač uvedie cenu s DPH, a bez DPH v €
(ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
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Návrh ceny
Rozhodujúci je dátum doručenia!
13. Obsah ponuky
-Doklad o oprávnenosti poskytovať službu
-Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
-Cena za dodanie v súlade s podmienkami výzvy.
Uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží podpísané
a) čestné vyhlásenie štatutárneho zástupcu uchádzača (príloha č. 1 tejto výzvy).
b) čestné prehlásenie, že:
- nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácií ani nebol
proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
- nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
- nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie
a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú
14.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 19. 06. 2015 na obecnom úrade.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk.
O výsledku výberového konania budú uchádzači vyrozumení.
15. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom
Verejný Obstarávate!' po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie, že
neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
Oznámenia o výsledku pošle obstarávate!' všetkým uchádzačom súčasne.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávate ľa:
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude
obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Proti
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávate!' si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk v prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude
prekračovať výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento
účel.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné podať námietky (v zmysle zákona o
verejnom
obstarávaní
).

Vo Hôrkach, dňa 11. 06. 2015

Erika Moja ková
starostka obce Hôrky
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Príloha č.1

Čestné vyhlásenie

Podpísaný/á
týmto čestne vyhlasujem, že podľa § 26 ods.1
písm. a) b) c) d) e) f) g) h) z á k o n a č. 25/2006Z.Z. o verejnom obstarávaní a o z m e n e
a doplnení niektorých z á k o n o v s p ĺ ň a m e p o d m i e n k y účasti vo verejnom obstarávaní.

podpis a pečiatka

Príloha č.2
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príloha č. 2 "výmena podlahy v kuchyni ZŠ s MŠ Hôrky"

0
Kuchyňa 93 m2
Výdajňa 28,5 m2
stupienky 7,5 m2
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5m

