VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
k zadávaniu zákazky podľa § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na uskutočnenie
stavebných prác, ktoré sú vyrábané na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek a nie sú
dodávané pre verejného obstarávateľa v rovnakej podobe ako aj pre spotrebiteľov a iné osoby na trhu.

PRIESKUM TRHU

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Sebechleby
Sídlo: Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Štatutárny zástupca: Martin Schvarc, starosta obce
IČO: 00320226
Kontakt: Obecný úrad Sebechleby
- telefón: +421 45 559 18 30
- mobil: +421 903 418966
- e-mail: obecsebechleby@gmail.com
Osoby oprávnené konať za verejného obstarávateľa vo veciach:
- obchodných, zmluvných: Martin Schvarc, starosta obce
- mobil: +421 903 418 966
- e-mail: obecsebechleby@gmail.com
- verejného obstarávania: Ing. Norbert Kemp, referent
- mobil: +421 905 755 890
- e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
Kontakt vo veciach technických a možnej obhliadky:
Martin Schvarc, starosta obce, mobil: +421 903 418 966
2. Predmet obstarávania: Uskutočnenie stavebných prác.
3. Názov zákazky: Výroba a osadenie obkladov v interiéri sály kultúrneho domu Sebechleby
4. Opis predmetu zákazky:
Návrh stavby rieši výrobu a osadenie obkladov stien sály kultúrneho domu do pracovnej
výšky 1400 mm po celom obvode miestnosti podľa výpisov dĺžok, ktoré tvoria prílohu.
5. Predpokladaná hodnota zákazky: do 3.000,00 eur
6. Miesto uskutočnenie stavebných prác – predmetu zákazky:
a) Obec Sebechleby, zastavané územie obce
b) Verejné priestranstvo Sebechleby
c) Katastrálne územie Sebechleby, p.č. 10684/15 – súp.č. 1
d) Okres Krupina 2
e) Kraj Banskobystrický
7. Štatistická klasifikácia produkcie:
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Hlavný slovník
Hlavný predmet: 45000000-7 Stavebné práce
8. Typ zmluvy:
a) Iný výsledok činnosti v pozemnom staviteľstve alebo inžinierskom staviteľstve, ktorý ako
celok spĺňa ekonomickú a technickú funkciu, alebo uskutočnenie prác prostriedkami
zodpovedajúcimi požiadavkám určeným verejným obstarávateľom.
b) S vybratým uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa zákona č.513/1991 Zb.
Obchodný zákonník, v platnom znení ako výsledok tohto verejného obstarávania.
9. Termín realizácie, resp. doba výstavby:
Práce je potrebné vykonať v čo najkratšom čase a bez závad odovzdať verejnému
obstarávateľovi.
Presná doba výstavby bude stanovená v Zmluve o dielo uzavretej s úspešným uchádzačom.
10. Miestna obhliadka:
V prípade záujmu záujemcov je možné vykonať miestnu obhliadku, avšak len po
predchádzajúcej dohode s vyššie uvedenou kontaktnou osobou verejného obstarávateľa podľa
bodu 1 tejto výzvy.
Všetky výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia stavebných prác idú na ťarchu
záujemcu.
11. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Neumožňuje sa.
12. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa.
13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
a) Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov v súlade s rozpočtom obce na rok
2015
b) Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
c) Platba sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe skutočne vykonaných
a odsúhlasených prác.
d) Posledná platba bude verejným obstarávateľom zrealizovaná po ukončení diela, kde
ukončením diela sa rozumie odovzdanie stavby investorovi - odberateľovi s odstránenými
chybami a nedorobkami z preberacieho konania.
14. Poskytnutie podkladov k spracovaniu ponuky:
Verejný obstarávateľ, v súlade s lehotami podľa zákona o verejnom obstarávaní, poskytne
podklady k spracovaniu ponuky bezplatne jemu známym spoločnostiam /osobám vhodným
pre realizáciu stavebných prác predmetu zákazky, a súčasne bude tieto poskytovať aj tým
záujemcom, ktorí o ich poskytnutie požiadajú formou písomnej žiadosti doručenej
elektronicky na e-mailovú adresu obecsebechleby@gmail.com alebo o ich poskytnutie
požiadajú formou fyzického doručenia písomnej žiadosti na adresu verejného obstarávateľa v
stanovenom čase a počas pracovnej doby verejného obstarávateľa.
15. Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- sprievodný list ponuky, z ktorého musí byť identifikovateľný obchodný názov, adresa
sídla uchádzača alebo miesto jeho podnikania,
- cenová ponuka, ktorá musí byť súčtom všetkých položiek za uskutočnenie stavebných prác
predmetu tejto zákazky, t.j. ocenením položiek podľa neoceneného výkazu výmer, ktorý
verejný obstarávateľ poskytuje ako prílohu tejto Výzvy na predloženie ponuka, resp. tento
ocenený výkaz výmer musí byť taktiež súčasťou ponuky.

16. Lehota na predkladanie ponúk:
deň: 17, mesiac: apríla, rok: 2015, hodina: 13:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Názov a sídlo: Obec Sebechleby
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
17. Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
18. Mena a ceny v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná cena v ponuke (a následne aj v zmluve) bude vyjadrená v mene
euro.
19. Náklady na ponuku:
a) Všetky náklady a výdavky na ponuku spojené s jej prípravou a predložením znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
b) Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk sa
uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie z vyhlásenej súťaže.
20. Otváranie obálok s ponukami:
deň: 20, mesiac: apríla, rok: 2015, hodina: 10:00 hod.
Adresa, na ktorej sa otváranie obálok s predloženými ponukami uskutoční:
Názov a sídlo: Obecný úrad v Sebechleboch,
Sebechleby č.1, Sebechleby 962 66
Otváranie preložených ponúk:
a) Komisia overí neporušenosť ponuky a zverejní obchodné mená, sídla alebo miesta
podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť
číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné údaje uvedené v
ponuke sa nezverejňujú.
b) Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk pošle všetkým
uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola
vylúčená, zápisnicu z otvárania ponúk.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní predložených ponúk:
a) Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk.
b) Uchádzači sa otvorenia ponúk môžu zúčastniť prostredníctvom svojho štatutárneho orgánu
(preukáže sa preukazom totožnosti a platným výpisom z obchodného alebo živnostenského
registra, príp. iným dokumentom preukazujúcim uvedenú funkciu), poverená osoba sa
preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.
21. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Stanoveným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je:
a) najnižšia celková cena s DPH
Spôsob hodnotenia ponúk podľa jednotlivých kritérií:
a) Poradie sa určí postupne od najnižšej ponúknutej ceny po najvyššiu.
ÚSPEŠNÝ UCH[DZAČ, uchádzač umiestnený na 1. mieste:
 Ten uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu celkovú cenu za uskutočnenie stavebných prác

predmetu zákazky.
NEÚSPEŠNÝ UCH[DZAČ, ostatné miesta v vzostupnom poradí 2. miesto až x miesto:
 Uchádzači, ktorí ponúknu vyššie celkové ceny za uskutočnenie stavebných prác predmetu
zákazky.
Ostatné podmienky hodnotenia predložených ponúk:
a) V prípade rovnosti ponúknutých cien uchádzačov, bude týmto uchádzačom pridelené
rovnaké poradie.
b) V prípade rovnosti najnižších ponúknutých cien uchádzačov, teda uchádzačov
umiestnených na 1. mieste o víťazovi – úspešnom uchádzačovi rozhodne menovaná
komisia.
c) V prípade, že do hodnotenia bude zaradená len jediná ponuka bude menovaná
komisia skúmať len jej prijateľnosť pre verejného obstarávateľa.
22. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:
deň: 31, mesiac: august, rok: 2015
23. Ďalšie informácie obstarávateľa:
a) Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.
b) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
 neuzavrieť zmluvu ani s jedným uchádzačom v tom prípade, že mu nebude vyhovovať ani
jedna ponuka a následne použitý postup zadávania zákazky zrušiť,
 zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo,
 neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky a následne použitý
postup zadávania zákazky zrušiť,
 vylúčiť takú ponuku uchádzača, ktorá bude obsahovať rovnakú alebo vyššiu ponúknutú
cenu bez DPH ako 30.000,00 eur, nakoľko tak{to ponuka nespĺňa finančný limit
k zadávaniu zákazky podľa § 9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní.
24. Iné miesto a osoba určená pre vysvetľovanie súťažných podkladov:
Názov: MESTO KRUPINA
IČO: 00320056
Sídlo: Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Kontaktná osoba: Ing. Norbert Kemp, referent stavebného úradu obce
Telefón: +421 45 555 03 32
Mobil: +421 905 755 890
e-mail: norbertkemp@gmail.com
25. Prílohy:
Príloha č.1: Výpis dĺžok obkladov – interiér kultúrny dom Sebechleby

V Sebechleboch 10.4.2015

Príloha č.1: Výpis dĺžok obkladov – interiér kultúrny dom Sebechleby

Interiérový obklad stien Kultúrneho domu - Obec
Sebechleby
Sprievodná spáva
Interiérový obklad kultúrneho domu je z laminovaných DTD montovaných na drevený
rošt. Obklad je dizajnovo prispôsobený tak aby ladil s novo vytvorenou nášľapnou
vrstvou podlahy kultúrneho domu.
Identifikačné údaje
Predmet :
Miesto dodania:

Interiérový obklad stien Kultúrneho domu
Kultúrny dom, Sebechleby 1, 962 66, okr. Krupina

Základné údaje:
Dĺžka obkladu: 51,66m
Plocha obkladu: 81,2 m
Obkladový materiál: Laminovaná DTD
Hrúbka obkladu: 19 mm
Nosná konštrukcia: drevený rošt : 40 x 50 mm
.
Popis :
Interiérové steny kultúrneho domu v Obci Sebechleby budú do výšky 1,4 m obložené
dekoračným obkladom, ktorý bude z veľkoplošných laminovaných dosiek DTD.
Obklad montovaný na drevený nosný rošt, ktorý bude kotvený o steny.
Samonosný drevený rošt bude tvorený z ipregnovaných drevených lát s rozmermi 40 x
50 mm.
Na tento drevený rošt budú laminované dosky kotvené tak aby vznikol bezšpárový spoj
a kotviace prvky obkladu boli neviditeľné.
Styk obkladu s podlahou a styk obkladu so stenou budú prekryté soklovou lištou.
Požiadavky na obklad:
Interiérový obklad bude z veľkoplošných laminovaných DTD.
Obklad bude oteru vzdorní,
Hrany veľkoplošných dosiek budú ošetrené ABS hrannou.
Spoje dosiek budú bez špárové
Kotviace prvky nepriznané.
Celkové náklady:
Predpokladaný náklad na obklad stien je: 3000 eur

