SÚŤAŽNÉ PODKLADY
1.

IDENTIFIK[CIA VEREJNÉHO OBSTAR[VATEĽA:

N{zov:
IČO:
Sídlo:
Štatut{rny z{stupca:

Obec Sebechleby
00320226
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Martin Schvarc, starosta obce

Bankové spojenie:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Všeobecn{ úverov{ banka, a.s.
SK54 0200 0000 0000 0312 4412

Kontaktn{ osoba:
Meno a priezvisko:
Telefón:
E-mail:

Martin Schvarc, starosta obce
+421455591713
obecsebechlebya@gmail.com
( ďalej len verejný obstar{vateľ )

2.

N[ZOV PREDMETU Z[KAZKY:

3.

STRUČNÝ OPIS PREDMETU Z[KAZKY:

Rekonštrukcia podlahy
v s{le kultúrneho domu Sebechleby

Predmetom z{kazky je rekonštrukcia podlahy v s{le kultúrneho domu v obci Sebechleby
pozost{vajúca z lok{lnych vyspr{vok porúch existujúcej podlahy dvojzložkovým polyuret{nom a
dodania a umiestnenia liateho polyuret{nového povrchu hrúbky 1 mm do miestnosti so zvýšenou
zaťaženosťou a s vysokomechanicky odolným vrchným n{terom. Predmet z{kazky je potrebn{
uskutočniť na ploche 210 m2. V r{mci dodania z{kazky je potrebné zabezpečiť likvid{ciu všetkých
obalových materi{lov, ako aj odpadov vzniknutých pri mont{ži podlahy.

4. ŠTATICK[ KLASIFIK[CIA PRODUKCIE:
Spoločný slovník obstar{vania (CPV)
Hlavný slovník:
44112200-0 Podlahové krytiny

5.

MIESTO DODANIA Z[KAZKY ( MIESTO USKUTOČNENIA STAVEBNÝCH PRÁC ):

Obec Sebechleby, katastr{lne územie Sebechleby, Budova obecného úradu a kultúrneho domu so
sídlom Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby.

6.

ROZSAH Z[KAZKY:

- lok{lne vyspr{vky porúch existujúcej podlahy dvojzložkovým polyuret{nom
- nový liaty polyuret{nový povrch do miestnosti so zvýšenou zaťaženosťou a s vysokomechanicky
odolným vrchným n{terom hrúbky minim{lne 1 mm

7.

ROZDELENIE PREDMETU OBSTAR[VANIA NA ČASTI:
Neumožňuje sa.

8.

MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA VARIANTNÝCH RIEŠENÍ:
Predloženie variantného riešenia sa neumožňuje.

9.

TRVANIE ZMLUVY ALEBO LEHOTA DODANIA Z[KAZKY:
Predpokladané obdobie od uzatvorenia zmluvy: 1 mesiac.

10. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY:
Predmet z{kazky bude financovaný z časti z finančných prostriedkov verejného obstar{vateľa
a z časti z dotačných finančných prostriedkov.

11. PODMIENKY ÚČASTI UCH[DZAČOV:
Každý uch{dzač musí predložiť doklad o opr{vnení uskutočňovať stavebné pr{ce predmetu
z{kazky (výpis z Obchodného registra alebo výpis zo Živnostenského registra).

12. OBSAH PONUKY:
Ponuka predložen{ uch{dzačom musí obsahovať:
a)
identifikačné údaje uch{dzača,
b)
doklady uvedené v bode č.11 týchto súťažných podkladov,
c)
čestné vyhl{senie, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstar{vateľom,
d)
čestné vyhl{senie, že údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné,
e)
celkovú cenu za dodanie predmetu z{kazky,
f)
položkovitý rozpočet, v ktorom budú uvedené všetky potrebné parametre, ako sú rozmery,
množstv{, cena pr{ce, ...
g)
opis ponúkanej podlahy (prospekty alebo vzorky, a iné, ktoré m{ uch{dzač k dispozícii)
V prípade, že predložen{ ponuka nebude obsahovať všetky vyššie uvedené požadované doklady
bude z predmetnej súťaže vylúčen{.

13. KOMPLEXNOSŤ Z[KAZKY:
Dodanie a mont{ž všetkých obstar{vaných tovarov bude uskutočnené v požadovanom čase,
množstve, akosti a kvalite, na určenom mieste a podľa podmienok uvedených v uzavretej zmluve.
Verejný obstar{vateľ upozorňuje z{ujemcov, aby prípadné odkazy, ktoré sa uv{dzajú v týchto
súťažných podkladoch, na obchodné meno, osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materi{lu,
ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca, považovali iba za určenie parametrov porovnateľných
výrobkov a materi{lov a z{roveň verejný obstar{vateľ vyžaduje, aby boli parametre výrobkov
dodržané na kvalitatívnej úrovni minim{lne takej, a lepšej ako sú uvedené. To znamen{, že verejný
obstar{vateľ v zmysle z{kona o verejnom obstar{vaní umožňuje v ponuke oceniť ekvivalent výrobku
alebo materi{lu, t.j. výrobok alebo materi{l porovnateľný s tým, ktorý je uvedený v súťažných
podkladoch.

14. JAZYK PONUKY:
Všetky doklady v ponuke musia byť predložené v št{tnom jazyku.

15. OBHLIADKA MIESTA Z[KAZKY:
Bližšie inform{cie týkajúce sa predmetu z{kazky, ktoré môžu uch{dzači potrebovať
k vypracovaniu ponuky a obhliadku miesta dodania a mont{že predmetu z{kazky je možné získať po
predch{dzajúcej dohode u kontaktnej osoby verejného obstar{vateľa. Výdavky spojené s miestnou
obhliadkou idú na ťarchu uch{dzača.

16. SPÔSOB URČENIA CENY:
a)
b)
c)

d)

navrhovan{ ponukov{ a n{sledne aj zmluvn{ cena predmetu z{kazky musí byť stanoven{
podľa z{kona o cen{ch v znení neskorších predpisov,
navrhovan{ ponukov{ a n{sledne aj zmluvn{ cena bude vyjadren{ v mene EUR,
ak uch{dzač je platcom DPH uvedenie:
- celkovú cenu bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- celkov{ cena vr{tane DPH,
ak uch{dzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cena za dodanie predmetu z{kazky a
súčasne musí v ponuke uviesť, že nie je platcom DPH.

17. KRITÉRI[ NA HODNOTENIE PONÚK:
Kritériom na hodnotenie ponúk je :
Najnižšia celkov{ cena s DPH.
Spôsob vyhodnotenia kritéria:
- ponuka uch{dzača s najnižšou ponúknutou celkovou cenou bude úspešnou ponukou,
- poradie sa určí postupne od najnižšej ponukovej ceny (1), po najvyššiu (x).

18. PREDLOŽENIE PONÚK:
Každý uch{dzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v stanovenej
lehote na predkladanie ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uch{dzača
alebo miesta podnikania s výrazným značením:

„SÚŤAŽ - NEOTV[RAŤ“
Sála kultúrneho domu Sebechleby
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
N{zov:
Sídlo:

Obec Sebechleby
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby

Miestnosť:

podateľňa obecného úradu, 1. poschodie

V prípade, že ponuka bude doručen{ osobne, príjemca písomne potvrdí jej prevzatie. Potvrdenie
o prevzatí príjemca potvrdí na doklad predložený uch{dzačom, kde tento musí obsahovať n{zov
a sídlo uch{dzača, n{zov a sídlo verejného obstar{vateľa a n{zov z{kazky.
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa: 19.02.2015, 14:00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uch{dzačom vr{tené neotvorené.

19. DOPLŇUJÚCE INFORM[CIE:
19.1
19.2

19.3
19.4

19.6
19.8

Otv{ranie ob{lok s predloženými ponukami sa uskutoční dňa 19.02.2015 o 14:30 hod.
v zasadačke obecného úradu.
Osoby opr{vnené zúčastniť sa na otv{raní ponúk:
- na otv{raní ob{lok s predloženými ponukami sa môžu zúčastniť uch{dzači, ktorí predložili
ponuku v stanovenej lehote na predkladanie ponúk.
- na otv{raní ponúk môže byť uch{dzač zastúpený štatut{rnym org{nom alebo členom
štatut{rneho org{nu uch{dzača alebo osobou splnomocnenou uch{dzačom na jeho
zastupovanie,
- uch{dzač (fyzick{ osoba), štatut{rny org{n, člen štatut{rneho org{nu uch{dzača (pr{vnick{
osoba) sa preuk{že na otv{raní ponúk preukazom totožnosti, poverený z{stupca uch{dzača
preukazom totožnosti, plnou mocou na zastupovanie v tomto verejnom obstar{vaní.
O vyhodnotení predložených ponúk bude každý uch{dzač písomne informovaný.
Výsledkom súťaže bude zmluva na dodanie predmetu z{kazky uzatvoren{ medzi verejným
obstar{vateľom - objedn{vateľom a úspešným uch{dzačom - dod{vateľom. Obchodné
podmienky budú prerokované s úspešným uch{dzačom.
Predmetom faktur{cie budú len skutočne dodané a umiestnené tovary.
N{klady spojené s vypracovaním a predložením ponuky idú na ťarchu uch{dzača.

20. VYHRADENIE PR[VA:
Verejný obstar{vateľ si vyhradzuje pr{vo:
a) zrušiť použitý postup zad{vania z{kazky na predmet z{kazky v prípade, ak sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhl{silo,
b) neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené cenové ponuky budú vyššie ako je
suma finančných prostriedkov určených na realiz{ciu tejto z{kazky.

21. UPLYNUTIE LEHOTY VIAZANOSTI PONÚK:
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňa 31.3.2015.

V Sebechleboch, dňa 11.02.2015.

INFORM[CIA O ZAD[VANÍ Z[KAZKY
v súlade s § 9 ods.9 z{kona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstar{vaní a o zmene a doplnení niektorých z{konov v znení
neskorších predpisov (ďalej len z{kona) na uskutočnenie stavebných pr{c podľa § 3 ods.3 z{kona. Obec Sebechleby
ako verejný obstar{vateľ podľa § 6 ods.1 písm.b) z{kona o verejnom obstar{vaní predmetnú z{kazku obstar{va
a n{sledne túto zad{va v zmysle prijatej internej smernice o verejnom obstar{vaní ako prieskum trhu.

1. IDENTIFIK[CIA VEREJNÉHO OBSTAR[VATEĽA:
N{zov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Kontaktné údaje:
Telefón:
Elektronick{ pošta:
Bankové spojenie:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Obec Sebechleby
Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Martin Schvarc, starosta obce
00320226
+421455591713
obecsebechleby@gmail.com
Všeobecn{ úverov{ banka, a.s.
SK54 0200 0000 0000 0312 4412

2. N[ZOV PREDMETU Z[KAZKY: Rekonštrukcia podlahy v s{le kultúrneho domu Sebechleby
3.

OPIS PREDMETU Z[KAZKY:
Predmetom z{kazky je rekonštrukcia podlahy v s{le
kultúrneho domu v obci Sebechleby pozost{vajúca z lok{lnych vyspr{vok porúch existujúcej podlahy
dvojzložkovým polyuret{nom a dodania a umiestnenia liateho polyuret{nového povrchu hrúbky 1 mm
do miestnosti so zvýšenou zaťaženosťou a s vysokomechanicky odolným vrchným n{terom. Predmet
z{kazky je potrebn{ uskutočniť na ploche 210 m2. V r{mci dodania z{kazky je potrebné zabezpečiť
likvid{ciu všetkých obalových materi{lov, ako aj odpadov vzniknutých pri mont{ži podlahy.
5.

D[TUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 11.02.2015

6.

D[TUM ZADANIA Z[KAZKY: 20.02.2015

7.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 19.02.2015 do 14:00 hod.

Všetky potrebné inform{cie a doklady (podrobný opis obstar{vaných tovarov), ako aj bližšie inform{cie
týkajúce sa predmetu z{kazky, ktoré sú potrebné k vypracovaniu ponuky je možné získať na z{klade
písomnej žiadosti doručenej verejnému obstar{vateľovi najneskôr dňa 19.02.2015 do 14:00 hod.
Každý uch{dzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu s DPH,
ktor{ je z{roveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti predložených ponúk
uplynie dňa 31.3.2015.

V Sebechleboch, dňa 11.02.2015

Martin SCHVARC
starosta obce

