Obec S A N T O V K A
Parková 2
935 87 S a n t o v k a
Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác – postup podľa §117
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Santovka
Parková 2
935 87 Santovka
IČO: 00307432
1.1. Kontaktná osoba: Ľubomír Lőrincz, starosta obce
Tel: +421 905 948 525, email: starosta@santovka.sk
2. Názov predmetu zákazky:
Modernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci
2.1. Predmet zákazky:
Prvým predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia podláh autobusových
zastávok v obci Santovka a druhým predmetom zákazky rekonštrukcia a modernizácia
podláh spoločenskej miestnosti v budove Obecného úradu v Santovke.
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45432100-5 Kladenie podláh a dlažbových krytín
Predmet zákazky je rozdelený na časti:
Časť 1. Rekonštrukcia autobusových zastávok
Opis Časti 1. predmetu zákazky: Rekonštrukcia autobusových zastávok bude pozostávať
z úpravy pôvodnej betónovej plochy, odstránenia poškodených častí a uloženia novej
dlažby pod prístrešok autobusových zastávok. Pôvodný podklad sa napenetraluje
a zametie. Následne dôjde k montáži vymývanej dlažby do hrubovrstvého lepidla,
špárovaniu a k úprave prechodu medzi dlažbou a chodníkom. Celková plocha
vymývanej dlažby predstavuje 85,184 m2.
Časť 2. Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti
Opis Časti 2. predmetu zákazky: Rekonštrukcia spoločenskej miestnosti bude pozostávať
z brúsenia podkladu podlahy a napenetralovania, z nanesenia podlahovej nivelačnej
stierky, kladenia novej veľkoformátovej dlažby, sokla a špárovania. Celková plocha
veľkoformátovej dlažby predstavuje 83,050 m2.
2.2. Obhliadka miesta a realizácia predmetu zákazky:
Uchádzačom sa doporučuje vykonať obhliadku miesta realizácie prác tak, aby si sami
overili a získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať pre prípravu a spracovanie
ponuky. Všetky výdavky spojené s touto prehliadkou idú na ťarchu uchádzača.
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta realizácie prác, dostanú
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podrobnejšie informácie a termín uskutočnenia obhliadky na tel. čísle verejného
obstarávateľa uvedené v bode 1.1., v pracovných dňoch, od 8.00 do 14.00 hod.
2.3. Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 1. a Časť 2.:
Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 1.:
Predpokladaná hodnota zákazky pre Časť 2.:

8 036,13 EUR bez DPH
3 187,39 EUR bez DPH
4 848,74 EUR bez DPH

3. Komplexnosť dodávky:
Predmet zákazky je rozdelený na časti. Uchádzač môže predložiť ponuku len súčasne na
obidve časti zákazky.
4. Miesto a termín realizácie prác:
4.1. Miesto realizácie: Obec Santovka
4.2. Predpokladaný termín uzatvorenia zmluvy: 15.5.2017
4.3. Termín ukončenia realizácie predmetu zákazky: do 31.5.2017
5. Obsah ponuky:
Uchádzač predloží v ponuke k predmetu zákazky:
a) Obchodné meno, adresu alebo sídlo uchádzača, IČO, DIČ, kontakt, email, číslo
bankového účtu IBAN, či je platcom DPH.
b) Navrhovanú cenu vypracovanú v súlade s Prílohou č. 1.
c) Kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti.
6. Typ zmluvného vzťahu: Zmluva o dielo v zmysle Obchodného zákonníka / Objednávka
Výsledkom obstarávania bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo podľa
ustanovení § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov –
Obchodného zákonníka (ďalej aj len „zmluva“).
7. Lehota na predloženie ponúk: do 28.04.2017 do 12.00 hod
Ponuka musí byť doručená písomne. Spôsob doručenia- poštou, osobne alebo kuriérom na
adresu:
7.1. Obec Santovka
Parková 2
935 87 Santovka
Na obálke musí byť uvedené:
- Adresa na doručenie ponuky uvedená v bode 7.1.
- Názov a adresa uchádzača
- Heslo: Modernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci
7.2. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné.
8. Cena a spôsob určenia ceny v ponuke
8.1. Navrhovanú zmluvnú cenu uchádzač vypracuje v EUR v zmysle Prílohy č.1.
8.2. Ak je uchádzač platiteľom DPH, cenu uvedie v zložení:
cena jednotková
cena celkom bez DPH
sadzba DPH
cena s DPH
8.3. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v SR, uvedie cenu celkom a na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH v SR upozorní v ponuke poznámkou pri uvedení ceny.
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8.4. Uchádzač bude ponúkať komplexné zhotovenie diela, tak aby celková cena ponuky
pokryla všetky jeho náklady v zmysle výzvy na predkladanie ponúk z hľadiska
zhotovenia diela. To znamená, že cena musí obsahovať cenu za celú uskutočnenú prácu,
t.j. všetky náklady nevyhnutné na zhotovenie diela.
9. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia cena
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť súťaž v
prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
c) Verejný obstarávateľ umožňuje predložiť aj ekvivalent inej značky, pokiaľ sú v opise
predmetu zákazky a v návrhu na plnenie kritérií uvedené výrobky, materiály alebo
tovary konkrétnej značky. Uchádzačom ponúknutý ekvivalent musí spĺňať úžitkové,
prevádzkové a funkčné charakteristiky nevyhnutné na zabezpečenie účelu v zmysle
predmetu zákazky a musí byť v rovnakej alebo vyššej kvalite.
d) Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia ponúk len v prípade, že jej
obsah je v súlade s podmienkami definovanými vo výzve na predkladanie ponúk a
obsahuje všetky náležitosti uvedené vo výzve a bola predložená v určenej lehote na
predkladanie ponúk.
e) Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa
predkladajú v štátnom - slovenskom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený
v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka;
to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak
sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

V Santovke, 18.04.2017
Ľubomír Lőrincz
starosta obce
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Príloha č. 1

Cenová ponuka
na predmet zákazky Modernizácia verejných priestranstiev a spoločenského objektu v obci
Obchodné meno:
Adresa / sídlo:
IČO:
DIČ:

Autobusové
zastávky

Spoločenská
miestnosť OcÚ
Santovka

Kontakt:
Email:
Číslo bankového účtu IBAN:
Platca DPH: áno / nie*

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Penetrácia podkladu
Zametanie podkladu pred kladením
podláh
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m
Úprava prechodu medzi dlažbou a
chodníkom
Montáž podláh z dlažby vymývaných do
hrubovrstvého lepidla
Dlažba vymývaná
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v
objektoch výšky do 6m
Brúsenie podkladu podlahy
Penetrácia podkladu
Nivelačná stierka podlahová
Presun hmôt pre opravy a údržbu
objektov vrátane vonkajších plášťov výšky
do 25 m
Montáž soklíkov
Montáž podláh z dlaždíc keramických
Dlažba veľkoformátová
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v
objektoch výšky do 6m

m2

77,440

m2

77,440

t

Cena
jednotková

0,017

m

23,600

m2

77,440

m2

85,184

%

29,707

m2
m2
m2

72,000
72,000
72,000

t

0,347

m
m2
m2

35,000
72,000
83,050

%

37,481

Cena spolu
*nehodiace sa škrtnúť
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Cena celkom
bez DPH

Sadzba DPH

Cena s DPH

