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Mesto Gelnica

Banícke námestie 4, 05601 Gelnica,
www.gelnica.sk.
tel.: +421 534814101

VÝZVA NA PREDLOENIE

PONUKY

Izákazka podl'a § 117 zákona Č. 343/2015 o verejnom obstarávaníl
Uskutočnenie stavebných prác
1.

Verejný obstarávatel' • identifikácia verejného obstarávatel'a
Názov a sídlo:
: Mesto Gelnica, Banicke námestie 4, 05601 Gelnica
Štatutárny zástupca:
: Ing. Dušan Tomaško, MBA - primátor mesta
Kontaktná osoba:
: Ing. arch. Jozef Kubovčík, Ing. Viera Tokarčíková
IČO:
: OO 329 061
Tel:
: 053/4814116,110
Fax:
: 053/4814107
E-mail:
:vystavba@gelnica.sk ;
Druh verejného obstarávatel'a Izatriedenie podľa zákona o VOl: Obec, § 7 ods. 1 pism. b)

2.

Zatriedenie podl'a spoločného slovníka obstarávania ICPVI
45000000-7 Stavebné práce,
45212224-2
45410000-4 Omietkarske práce,
45321000-3
45432210-9 Povrchová úprava stien,
45442100-8
45421000-4 Stolárske práce,
45261300-7

Stavebné práce na štadiónoch,
Tepelnoizolačné práce
Maliarske a natieračské práce,
Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov,

3.

Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podl'a § 536 a násl. Obchodného zákonnika - zákona č.513/1991 Zb. v platnom znení,
predmetom ktorej sú stavebné práce na realizáciu zateplenia objektu futbalového štadiónu - tribúny, objekt Č.S. 1282,
Športová 13, Gelnica.

4.

Názov predmetu obstarávania:
.Zaíeplenle objektu futbalového štadiónu - Gelnica"

5.

Miesto dodania predmetu zákazky:
Objekt Č.S. 1282, Športová 13, Gelnica

6.

Predpokladaná hodnota zákazky
65805,82 € bez DPH.

7.

Stručný opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je výber dodávateľa stavebných prác na realizáciu zateplenia objektu futbalového štadiónu
Itribúnyl, objekt Č.s. 1282, Športová 13, Gelnica v rozsahu realizácie zateplenia objektu s doplnením výmeny výplní
okenných a dverných otvorov, úpravou povrchov stien, obnovou klampiarskych a stolárskych konštrukcií, náterov a malieb
a likvidácie OSO.
Potrebné informácie k tvorbe ceny sú uvedené v priloženom neocenenom položkovitom rozpočte.

8.

Rozdelenie predmetu zákazky
Nepovoľuje sa.

9.

Možnosť predloženia
Neuvažuje sa

variantných

riešení

10. Trvanie zmluvy, alebo lehota na odovzdanie stavebných prác
Verejný obstarávateľ požaduje ukončenie a odovzdanie prác ( I. etapa - západná fasáda ) najneskôr do 15. 11. 2018.
Členenie rozsahov a určenie termínov pre ďalšie etapy je podmienené finančnými možnosťami verejného obstarávateľa
v závislosti od schvaľovaného rozpočtu na nasledujúce obdobie.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty v ktorých sa uvádzajú
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých zo Slovenského futbalového zväzu a
z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa v súlade so schváleným rozpočtom mesta na rok 2018 pre realizáciu
- I-

zákazky v rozsahu I. etapy (západná fasáda). Cena za predmet zákazky bude uhradená po ukončení, odovzdaní a prevzatí
všetkých stavebných prác (podľa etáp realizovaných postupne podľa finančných možností verejného obstarávateľa) na
obnove medzi obidvoma stranami (dodávateľ - objednávateľ) a na základe Odovzdávacieho protokolu a vystavenej faktúry daňového dokladu.
12. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena v ponuke musi byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v zneni 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 podl'a 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 musi 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 predkladanie ponúk
Deň: 31
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. Kritériá na hodnotenie ponúk
Celková najnižšia cena vrátane DPH, prípadne konečná suma i od uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
Cenu v pripade 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 obstarávatel'a nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávani
v platnom znení.
15. Požadované kvalifikačné predpoklady
Predkladatel' ponuky musí mať v svojej podnikateľskej činnosti uvedené minimálne uskutočňovanie
jednoduchých, resp. uskutočňovanie inžinierskych stavieb.

stavieb nie iba

16. Obsah ponuky
Uchádzač v ponuke predkladá:
Vyplnené vzorové tlačivo - Identifikačné údaje uchádzača.
Vyplnený formulár návrhu uchádzača na plnenie kritéria - Ponuková cena uchádzača za predmet zákazky.
Ocenený rozpočet
Kópia z OR, resp. ŽR na stavebné práce - uskutočňovanie stavieb a ich zmien
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:

"Zateplenie objektu futbalového

štadiónu - Gelnica".

V Gelnici, dňa 30. 07. 2018

Ing. Dušan Tomaško, MBA
primátor mesta
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Verejný obstarávate!': Mesto Gelnica, Banícke námes"e.!
Zákazka s nízkou hodnotou pod!'a § 117 zákona Č. 34l
"Zateplenie objektu futbalového štadiónu - GelnicaObjekt č.s. 1282, Športová 13, Gelnica
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Príloha č. 1 k výzve na predloženie ponuky

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA
Obchodné meno uchádzača:

Sídlo uchádzača:

ICO:

IC DPH:

OIC:

Zapísaný v:

Štatutárny zástupca:

................................................... , konateľ
.................................................. , konateľ

Tel.:

Fax:

e- aii:

www:

I

Banko é spojenie:

C. účtu:

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

.

Verejný obstarávatel': Mesto Gelnica, Banícke námestie 4,05601 Gelnica
Zákazka s nízkou hodnotou podl'a § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. VO:
"Zateplenie objektu futbalového štadiónu - Gelnica"
Objekt č.s. 1282, Športová 13, Gelnica

Príloha 2. k výzve na predloženie ponuky

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

Obchodné meno:

.

- ~ "'Osa, sídlo:

.

Cena v EUR bez DPH

Cena spolu
v EURs DPH

DPH v EUR
~

IIii

.'

,0

:

V

________

,

dňa

Meno, funkcia, podpis a pečiatka
štatutárneho orgánu

.

~
0'0

