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Mesto Gelnica

Banícke námestie 4, 05601
www.gelnica.sk.

VÝZVA NA PREDLOENIE
/zákazka podl'a § 117 zákona

Gelnica,

tel.: +421 534814101

Č.

PONUKY

343/2015 o verejnom obstarávaní/

Uskutočnenie stavebných prác
1.

Verejný obstarávatel' • identifikácia verejného obstarávatel'a
: Mesto Gelnica, Banícke nárnestie 4, 056 01 Gelnica
Názov a sídlo:
: Ing. Dušan Tomaško, MBA - primátor mesta
Štatutárny zástupca:
: Ing. arch. Jozef Kubovčík, Ing. Viera Tokarčíková
Kontaktná osoba:
: OO 329 061
IČO:
: 053/4814116,110
Tel:
: 053/4814107
Fax:
E-mail:
:vystavba@gelnica.sk ;
Druh verejného obstarávatel'a Izatriedenie podl'a zákona o VOl: Obec, § 7 ods. '1 písm. b)

2.

Zatríedenie
45000000-7
45410000-4
45432210-9
45223100-7

podl'a spoločného slovníka obstarávania lepvl
Stavebné práce,
45212330-8
Omietkarske práce,
45432114-6
Povrchová úprava stien,
45442100-8
Montáž kovových konštrukcií,
45421000-4

Stavebné práce na knižniciach,
Kladenie drevených podláh,
Maliarske a natieračské práce,
Stolárske práce

3.

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podla § 536 a nás! Obchodného zákonníka - zákona č.513/1991 Zb. v platnom znení,
predmetom ktorej sú stavebné práce na realizáciu obnovy a úprav časti interiérových priestorov knižnice pre potreby
zriadenia atraktívneho priestoru pre štúdium a vzdelávanie na II. NP v objekte č.s. 764 - Slovenská 1, Gelnica.

4.

Názov predmetu obstarávania:
"Knižnica - atraktívny priestor pre štúdium a vzdelávanie"

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Objekt č.s. 764, Slovenská 1, Gelnica - Projekt

Č.

18-511-04578

6.

Predpokladaná hodnota zákazky
55312,24 € bez DPH.

7.

Stručný opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je výber dodávatel'a stavebných prác na realizáciu obnovy a úprav časti interiérových priestorov
knížnice pre potreby zriadenia atraktívneho priestoru pre štúdium a vzdelávanie na II. NP v objekte č.s. 764 - Slovenská 1,
Gelnica v rozsahu realizácie úprav stien, stropov, výmeny elektroinštalácie a výplní okenných otvorov, výmeny podláh,
výroby a montáže stolárskych a kovových konštrukcií, regálov a pódií, repasovania jestvujúceho vybavenia, náterov a
malíeb a likvidácie DSO.
Potrebné informácie k tvorbe ceny sú uvedené v priloženom neocenenom položkovitom rozpočte.

8.

Rozdelenie predmetu zákazky
Nepovol'uje sa.

9.

Možnosť predloženia variantných
Neuvažuje sa

riešení

10. Trvanie zmluvy, alebo lehota na odovzdanie stavebných prác
Verejný obstarávateľ požaduje ukončenie a odovzdanie všetkých prác najneskôr do 31. 10. 2018.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa uvádzajú
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých z Fondu na podporu umenia a z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2018. Cena za predmet zákazky
-I -

bude uhradená po ukončení, odovzdaní a prevzatí všetkých stavebných prác na obnove medzi obidvoma
(dodávateľ - objednávateľ) a na základe Odovzdávacieho protokolu a vystavenej faktúry - daňového dokladu.

stranami

12. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena v ponuke musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, vyhlášky MF SR Č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky Č. 18/1996 Z. z. o cenách.
Uchádzač stanoví cenu za plnenie predmetu zákazky podľa priloženého neoceneného rozpočtu stavby. V cene musia byť
zahrnuté všetky náklady súvisiace s plnením predmetu zákazky, vrátane dopravných nákladov na miesto plnenia zákazky,
ako aj nákladov spojených s likvidáciou vzniknutého odpadu.
Cena sa uvádza v platnej mene € vrátane DPH. Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú cenu musí uviesť v zložení: bez
DPH, výška DPH, cena vrátane DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní v svojej ponuke na túto skutočnosť.
Konečná cena uvedená v ponuke musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
Ponúknutá cena uvedená v ponuke bude záväzná a pri vystavení objednávky pre úspešného uchádzača bude použitá a
uvedená v objednávke.
13. Lehota na predkladaníe ponúk
Deň: 17
mesiac: august
rok: 2018 do 12.00 hod.
Poštová adresa na doručenie ponúk: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 05601 Gelnica.
Ponuky je možné doručiť v textovej podobe a to, poštou, iným doručovatel'om alebo osobne. Pri doručení poštou platí
dátum doručenia na adresu verejného obstarávateľa, nie dátum podania na pošte. Ponuky doručené po uvedenom dátume
budú uchádzačovi vrátene späť.
14. Krítériá na hodnotenie ponúk
Celková najnižšia cena vrátane DPH, prípadne konečná suma i od uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
Cenu v prípade platcu DPH je potrebné uviesť v zložení:
cena bez DPH,
DPH,
cena spolu s DPH
Najvýhodnejšia ponuka - ponuka s najnižšou cenou vrátane DPH za celý požadovaný rozsah predmetu zákazky. O
výsledku hodnotenia budú uchádzači písomne informovaní. Uchádzač s najnižšou ponukou sa stane úspešný, ostatní
neuspeli. Proti oznámeniu verejného obstarávateľa nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
v platnom znení.
15. Požadované kvalifikačné predpoklady
Predkladateľ ponuky musí mať v svojej podnikatel'skej činnosti uvedené minimálne
jednoduchých, resp. uskutočňovanie inžinierskych stavieb.

uskutočňovanie

stavieb nie iba

16. Obsah ponuky
Uchádzač v ponuke predkladá:
Vyplnené vzorové tlačivo - Identifikačn~ údaje uchádzača.
Vyplnený formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria - Ponuková cena uchádzača za predmet zákazky.
Ocenený rozpočet
17. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a
Uchádzač predloží ponuku v písomnej tlačenej forme v zalepenej obálke na adresu uvedenú v bode 13 tejto výzvy
s uvedením Obchodného mena a sídla uchádzača a s označením:
"Súťaž.

neotvárať",

a heslom:

"Knižnica·

atraktívny

priestor pre štúdium a vzdelávanie".

V Gelnici, dňa 18. 07. 2018

Ing. Dušan Tomaško,
prímátor mesta

MBA
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Verejný obstarávatel': Mesto Gelnica, Banicke námestie 4, 056 01 Gelnica
Zákazka s nizkou hodnotou podl'a § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. VO:
"Knižnica - atraktívny priestor pre štúdium a vzdelávanie"
Objekt č.s. 764, Slovenská 1, Gelnica - Projekt Č. 18-511-04578

Príloha

Č.

1 k výzve na predloženie ponuky

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

ICO:

OIC:

IC DPH:

Zapísaný v:

Štatutárny zástupca:

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

, konateľ

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

, konateľ

Tel.:

Fax:

e-mail:

www:

Bankové spojenie:

C. účtu:

IBAN: SK ...................

.

Verejný obstarávateľ: Mesto Gelnica, Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. VO:
"Knižnica· atraktívny priestor pre štúdíum a vzdelávanie"
Objekt č.s. 764, Slovenská 1, Gelnica - Projekt Č. 18-511-04578

Príloha 2. k výzve na predloženie ponuky

Formulár
návrhu uchádzača na plnenie krltériaPonuková cena uchádzača za požadovaný predmet zákazky
Uchádzač:

Obchodné meno:

Adresa, sídlo:

.

IČO:

.

Cena v EUR bez DPH

DPH

Cena spolu
v EURs DPH

v EUR

.

~I
o'

...

V

---------------

dňa

Meno, funkcia, podpis a pečiatka
štatutárneho orgánu

n

Odberateľ:

Spracoval:

Mesto Gelnica

_Dodávateľ:

JKSO:

Projektant:

Dátum:

26.06.2018

Zadanie a výkaz výmer v EUR
Stavba: Stavebné úpravy objektu č.s. 764, atraktívny

~I

priestor pre vzdelávanie -

Popis položky, stavebného dielu, remesla

Kód položky

I

výkaz výmer

Množstvo,výmera

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

a merná jednotka

cena

a práce

materiál

PRÁCE A DODÁVKY HSV
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
612474102
619481118

Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit

511,472 m2

Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých sklovlákn. plet.

511,472 m2

vtlačeným do tmelu
6194811181
621462115

Potiahnutie vnút. plôch rovných i oblých tmelov - druhá vrstva

511,472 m2

Príprava podkladu BAUMIT-Betonkontakt,

511,472 m2

pod omietky

zvýš.pri!'n. náter
88,400 m2

622451103

Zatrenie vonk. škár muriva z tehál alebo kameňa cem. maltou

622991360

Náter omietok Baumit Silikátová farba 2x a Ix penetrácia

631313651

Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr. nad 80 do 120 mm

14,352 m3

Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do

14,352 m3

631319171

m2

8cm
632441111

Poter anhydrídový samonívelizačný hr. do 20 mm zo suchých

179,504 m2

zmesí
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu.
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
998012041

%

Presun hmôt pre budovy výšky do 6 m

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu.
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu.
PRÁCE A DODÁVKY PSV
76 - KONŠTRUKCIE
766 - Konštrukcie
7666611121

stolárske
10,000 ks

Výroba a montáž dreveného eurookna - dvojkrídlo so
sklopným kridlom 1200x1785 s parapetmi

7666611221

Repasovanie a prečalúnenie kresiel

10,000 kus

7666611222

Dodávka vankúšov

72,000 kus

7668251211

Výroba a montáž taburetiek

30,000 kus

7668251212

Výroba a montáž pódia s odkladacím priestorom č.l

1,000 kus

7668251213

Výroba a montáž pódia s odkladacím priestorom č.2

1,000 kus

7668251214

Výroba a montáž box na kolieskach

4,000 kus

7668251215

Výroba a montáž dvojúrovňové sedenie s odkladím priestorom

1,000 kus

č.1
7668251216

Výroba a montáž dvoj úrovňové sedenie s odkladim priestorom

1,000 kus

č.2
7668251217

Výroba a montáž dvojúrovňové sedenie s odkladím priestorom

1,000 kus

č.3
7668251218

Výroba a montáž obloženie dverného otvoru

7668251219

Výroba a montáž regálov

1,000 kus
97,700 m2
766 - Konštrukcie stolárske spolu:

Tlačivo. ODIS B01
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Zadanie a výkaz výmer v EUR
Stavba: Stavebné úpravy objektu č.s, 764, atraktívny príestor pre vzdelávanie-

Por.
čislo

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla

Množstvo, výmera

Jednotková

Konštrukcie

výkaz výmer

a merná jednotka

cena

a práce

767· Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
767213101R1

Výroba a montáž ocel'ového centrálneho prvku

5530001111

OCo profil konštrukcie

1,000 súbor
29,120 m

••••

.................. , .....

.. ...................
,

I

• __
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76 • KONŠTRUKCIE spolu:
77· PODLAHY
775· Podlahy vlysové a parketové
97,760 m

Demontáž soklíkov alebo líšt drevených pribijaných

775521800

Demontáž drevených podláh palubových pribijaných s lištami

179,504 m2

775· Podlahy vlysové a parketové spolu:
77 . PODLAHY spolu:
78· DOKONČOVACIE PRÁCE
783· Nátery
783224900R 1

Repasovanie kovových regálov

783851213R1

Náter podlahy- penetrácia, jadro, vrchný lak

22,880 ks
179,504 m2
783 • Nátery spolu:

784· Mal'by
784402802

Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabanim

511,472 m2

784412302

Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 5 m

511,472 m2

784452272

Malba zo zmesi tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 5m

511,472 m2
784 - Maľby spolu:
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

PRÁCE A DODÁVKY M
M21 - 155 Elektromontáže
2102010111

Elektroinštalácia - svietidlá a slaboprúd

1,040 súb
M21 - 155 Elektromontáže spolu:
PRÁCE A DODÁVKY M spolu:
Za rozpočet celkom:

Tlačivo: OO/S B01

••••

, ...-- ................... , .....

767· Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

775411810

1
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