Obec Hôrky
Obecný úrad
Hôrky 111, 010 04 Žilina
IČO: 00321303

Prieskum trhu – výzva na predkladanie ponúk
V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, si Vás ako verejný obstarávateľ
dovolíme vyzvať na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Adresa:
IČO:
Starosta obce:
Telefón:
Mobil:
web:
e-mail:
Kontaktné miesto :
Kontaktná osoba:
Mobil:
Tel./Fax:
e-mail:

Obec Hôrky
Obecný úrad
Hôrky 111, 010 04 Žilina
00321303
Erika Mojáková
041/5662604
0910 285 369
http://www.obechorky.sk/
obec.horky@stonline.sk
*
ICTUS s.r.o.
Murgašova 8
974 01 Banská Bystrica
Mgr. Katarína Šebová
+421 905346087
+421 484134462
ictus@ictus.sk

2. Názov zákazky
„Základná škola Hôrky – rekonštrukcia podlahy telocvične“
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Zákazka zahŕňa rekonštrukciu cvičebného priestoru – rekonštrukciu podlahy telocvične. Práce
zahŕňajú demontáž pôvodných parkiet vrátane likvidácie, vyčistenie plochy cvičebného
priestoru a odvoz sute, vyspravenie podkladu, tepelná izolácia a chemický náter, montáž
športovej podlahy – brúsenie parkiet, základný lak, protišmykový lak, montáž pružného roštu
a parkiet, čiarovanie na basketbal, volejbal a hádzanú, finálna úprava povrchu, montáž
nosného roštu a pokládky nášľapnej vrstvy.
Poznámka:
Prílohou tejto výzvy je PD a sprievodná a technická správa, ktoré boli vypracované na
pôvodný zámer realizácie projektu. S prihliadnutím na skutočnosť, že verejný obstarávateľ

získal dotáciu z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR len vykonanie
rekonštrukcie podlahy telocvične, bude sa realizovať len tento objekt. Uchádzači na ostatné
podklady nebudú prihliadať. Výkaz – výmer je korektný a uchádzači ho nacenia celý.
Namiesto vo výkaze výmer uvedených predmetov dodávky a materiálov, pri ktorých je event.
uvedený obchodný názov, značka alebo konkrétny typ, je možné dodať aj iné - ekvivalentné
predmety.
4. Predpokladaná hodnota zákazky a CPV kódy
36 666,67 € bez DPH
45212222-8, IA13-5
5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
Štyri mesiace.
6. Financovanie zákazky
Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR a vlastných zdrojov. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr
bude do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
7. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu
o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (výpis
z obchodného registra alebo zo živnostenského registra pre právne účely).
8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
8.1. Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
8.2. Cenovú ponuku – vyplnenú prílohu č. 3 k tejto výzve.
8.3. Rozpočet (ocenený výkaz výmer).
8.4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy . Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný
iba úspešný uchádzač.
9. Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť v rozsahu podľa bodu 8. tejto výzvy na e-mailovú adresu
kontaktného miesta podľa bodu 15. tejto výzvy v lehote na predkladanie ponúk.
Uchádzač v e-maile uvedie názov predmetu zákazky s vyznačením adresáta a odosielateľa
a ponuku predloží vo formáte pdf.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany verejného
obstarávateľa akceptovaná.
10. Lehota na predkladanie ponúk
Do 17.05.2016, do 12,00 hod.
11. Lehota viazanosti ponúk
30.06.2016
12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena s DPH.
13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 17.05.2016 o 12:30 hod. v priestoroch
kontaktného miesta.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou
cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste
v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.
14. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53
ZVO.
15. Ďalšie informácie
Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom. Verejný obstarávateľ splnomocnil
na realizáciu verejného obstarávania kontaktné miesto a kontaktnú osobu podľa bodu 1. tejto
výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu kontaktného miesta: ictus@ictus.sk.
Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.
Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu.
Prílohy:

1. Sprievodná a technická správa + PD
2. Výkazom výmer
3. Cenová ponuka

Hôrky, dňa 05.05.2016

_____________________
Erika Mojáková
starostka obce
zastúpená na základe plnej moci
Mgr. Katarína Šebová
konateľ spoločnosti ICTUS s.r.o.

