ObecNové Hony, Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce

Výzva na predkladanie ponúk
zákazky s nízkymi hodnotami na dodanie stavebných prác
Postup pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Predmet zákazky :

"Klub seniorov"
Stavebné práce

Nové Hony dňa : 07.11.2017

......................................................................

Alena S p o d n i a k o v á
starostka obce

ObecNové Hony, Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
na zabezpečenie stavebných prác

"Klub seniorov"
Stavebné práce

Zadávanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉHÉ MIESTO VEREJNO OBSTARÁVATEĽA
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nové Hony
Sídlo: Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Alena Spodniaková, starostka obce
IČO: 00316270
Mobil: 0908328451
E-mail:starosta@novehony.sk
Kontaktná osoba: Ing. Kolimárová Želmíra
Telefón: +421905614807
E-mail: zelmira.kolimarova@lucenec.sk
Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.

II. OPIS
Názov zákazky: "Klub seniorov"
Druh zákazky: Stavebné práce
Hlavné miesto poskytovania služieb: Nové Hony
Opis zákazky:
Predmetom riešenia projektu je rekonštrukcia objektu v obci Nové Hony. Pôvodne šlo
o objekt základnej školy, dnes občasne využívaný na spoločenské podujatia. Objekt je dnes
v nevyhovujúcom technickom stave a je nutná jeho rekonštrukcia. Po rekonštrukcií má slúžiť
ako „Klub seniorov“, zázemie pre usporadúvanie spoločenských a komunitných podujatí obce
a jeho obyvateľov.
Rekonštrukcia sleduje najmä opravu a rekonštrukcie existujúcich povrchov, čiastočná úprava
vnútorného dispozičného riešenia a zlepšenie vnútornej tepelnej pohody objektu.
Rozsah v súlade s výkazom výmer.
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Obhliadka objektu z dôvodu upresnenia predmetu zákazky bude v dňoch od 21.11.2017 do
27.11.2017 po telefonickej dohode so starostkou obce na telefónnom čísle uvedenom v bode
1.
III.ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2018.
IV. OBSAH PONUKY
V súťažných podkladoch
V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena vrátane DPH.
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Stavebné prácebudú realizované po získaní nenávratného finančného príspevku –
predpoklad v čase od 04/2018 do 11/2018.
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.

Nové Hony 07.11.2017

......................................................................

Alena S p o d n i a k o v á
starostka obce
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SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
PODMIENKY
Zákazka s nízkymi hodnotami
na dodanie stavebných prác
Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom
o verejnom obstarávaní v platnom znení, § 117.

"Klub seniorov"
Stavebné práce

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nové Hony
Sídlo: Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Alena Spodniaková, starostka obce
IČO: 00316270
Mobil: 0908328451
E-mail:starosta@novehony.sk
Kontaktná osoba: Ing. Kolimárová Želmíra
Telefón: +421905614807
E-mail: zelmira.kolimarova@lucenec.sk
Ďalšie informácie budú poskytnuté' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
2.Zmluva:
Zabezpečenie rekonštrukcie bude realizované na základe Zmluvy o dielo v súlade
s obchodným zákonníkom.
2. 2 Obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (NFP) a z rozpočtu
Obce. Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného poskytovateľom stavebných prác, splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa doručenia daňového dokladu. Úhrada bude realizovaná na základe preberacieho
protokolu o prevzatí stavebných prác a po kontrole súladu s projektovou dokumentáciou.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
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3. Názov predmetu obstarávania: :

"Klub seniorov"
Stavebné práce
4. Opis predmetu obstarávania:
01 Klub seniorov :
zastavaná plocha:
227,00 m2
obostavaný priestor: 1237,15
m3
podlahová plocha:
179,85 m2
Zdrojom pitnej vody je existujúca studňa, navrhujeme riešiť novú armatúrnu šachtu
s vodárňou. Dnešný objekt je odkanalizovaný do žumpy, ktorú navrhujeme nahradiť novou,
zhotovenou z betónu, rozmery 1,85m x 2,4m x 3m s celkovým objemom 10 m3.
Objekt je zastrešený nad celým pôdorysom valbovou strechou – sklon 38°.
Rekonštrukciou nedôjde k zásadnej zmene v architektonickom a výtvarnom riešení stavby.
Cieľom rekonštrukcie je po vizuálnej stránke najmä zvýraznenie architektonického riešenia
stavby s prihliadnutím na riešenie detailov. Objekt je jednopodlažný, úroveň podlažia je nad
terénom vo výške 1000 mm.
Stropná konštrukcia je tvorená dreveným trámovým stropom so záklopom. Rekonštrukciou
nedôjde k zásahom do konštrukcie stropu. Konštrukcia krovu je dnes riešená ako väznicová
sústava so stojacou stolicou. Technicky je krov vo vyhovujúcom stave.
Výplne okenných otvorov sú dnes riešené kastlovými oknami, ktoré navrhujeme nahradiť za
nové, rešpektujúc ich kastlový charakter.
V celom objekte je po rekonštrukcií navrhnuté podlahové vykurovanie elektrické systému
CALEO vykurovacie rohože.
Obhliadka objektu z dôvodu upresnenia predmetu zákazky bude v dňoch od 21.11.2017 do
27.11.2017 po telefonickej dohode so starostkou obce na telefónnom čísle uvedenom v bode
1.
5. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Nové Hony – pozemok, na parcele C KN s parcelnýmčíslom 35/1 a 35/3 patrí do
katastrálnehoúzemia obce Nové Hony.
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
v súlade s Výkazom výmer, príloha k súťažným podkladom
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
nie - iba na celý predmet zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
nie
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9. Trvanie zmluvy o dielo alebo lehota pre dodanie zákazky:
Zahájenie prác :
04/2018
Dokončenie prác : 11/2018
10 .Oprávnení uchádzači :
Ponuku môže predložiť len uchádzač, ktorý je oprávnený vykonávať požadované stavebné
práce.
Maximálna lehota na uzavretie zmluvného vzťahu: 31.12.2018.
11. Predloženie ponuky
11. 1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Súčasťou ponuky musí byť:
11. 1. 1 cena za vyhotovenie diela v požadovanom rozsahu označená ako cenová ponuka
11. 1. 2 nacenený výkaz výmer
11. 2 Oprávnenie vykonávať požadované stavebné práce - fotokópia
11. 3 Uchádzač predkladá ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, prípadne elektronicky na adresu
kontaktnej osoby – zelmira.kolimarova@lucenec.sk.
11. 4Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuku je možné predložiť aj v českom jazyku.
11. 5Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
11. 5. 1 Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra).
11. 5. 2 Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH – označený ako Cenová ponuka
11. 5. 3 Nacenený výkaz výmer.
12. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 27
mesiac: 11
rok: 2017hodina: 12,00 hod
Adresa na ktorú majú ponuky doručiť (osobne, elektronicky, poštovou zásielkou)
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1
13.Označenie ponúk:
Ponuky doručené poštou musia byť doručené na adresu a kontaktnémiesto uvedené v bode l.
tejto výzvy. Na obálku uviesť : NEOTVÁRAŤ- "Klub seniorov" alebo elektronicky na
adresu : zelmira.kolimarova@lucenec.sk
14. Vyhodnotenie ponúk:
deň: 27
mesiac: 11
14. 1 Miesto vyhodnotenia ponúk:
Mesto/obec: Nové Hony - obecný úrad
Vyhodnotenie ponúk je neverejné.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena vrátane DPH

rok: 2017

hodina: 16,00 hod.
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V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.
16. Vysvetlenie súťažných podkladovje možné vyžiadať u Ing. Kolimárovej na tel. čísle :
+421 905614807, alebo u starostky Obce Nové Hony.
17. Obhliadka staveniska – vyžaduje sa
17.1 Obhliadka staveniska je možná v dňoch : od 21.11.2017 do 27.11.2017.
18. Zdroj finančných prostriedkov
Zákazka bude hradená z nenávratného finančného príspevku (NFP) a z vlastných zdrojov
obce v rámci schváleného rozpočtu na rok 2018.
Úhrada je bez zálohy. Úhrada faktúry po ukončení zákazky.
19.Platnosť ponuky
Ponuky zostávajú platné do 31.12.2018.

Dátum: 07.11.2017

......................................................................

Alena S p o d n i a k o v á
starostka obce

ObecNové Hony, Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce

SÚŤAŽNÉ PODKLADY A
PODMIENKY
Zákazka s nízkymi hodnotami
na dodanie stavebných prác

Všetky podmienky nestanovené v týchto súťažných podkladoch a podmienkach sa riadia Zákonom
o verejnom obstarávaní v platnom znení, § 117.

"Klub seniorov"
Stavebné práce

1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nové Hony
Sídlo: Nové Hony č. 13, 985 42 Veľké Dravce
Zastúpený: Alena Spodniaková, starostka obce
IČO: 00316270
Mobil: 0908328451
E-mail:starosta@novehony.sk

Dátum: 07.11.2017
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