Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:Obec Mojzesovo
Sídlo:Mojzesovo 494, 941 04
IČO:00309117
DIČ: 2021060547
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Meno a priezvisko: Ing. Jozef Čunderlík
Telefón: 0903 323 829
e‐mail: starosta.mojzesovo@gmail.com
2. Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky:Rekonštrukcia skladových priestorov kultúrny dom ‐stavebné a búracie práce
2.2. Druh zákazky: rekonštrukcia skladových priestorov – stavebné práce, búracie práce
2.3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2.4. Platnosť zmluvy: 31. mája 2019
3. Miesto, termín a spôsob dodania predmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Kultúrny dom, č.d. 100 Mojzesovo
3.2. Termín dodania predmetu zákazky: do 31. mája 2019
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou na ocenenie
predmetu obstarávania, ktorá tvorí prílohu výzvy.
5. Variantné riešenie: neumožňuje sa
6. Predpokladaná hodnota zákazky:12 500.‐€
7. Predkladanie cenových ponúk
7.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
7.2. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 10. januára 2019 do 10:00 hod.
7.3. Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe v uzatvorených obálkach a označujú sa názvom
zákazky a ďalej sa uvádza NEOTVÁRAŤ.
7.5. Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Mojzesovo 494, 941 04 V prípade, že uchádzač
predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je termín doručenia ponuky
verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do
podateľne obecného úradu.

8. Lehota viazanosti ponuky

8.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.7. 2019.
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
9.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou
bezhotovostného platobného styku.
9.2. Zálohy nebudú poskytované.
9.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená po dokončení stavebných prác. Prílohou faktúry bude
dodací list ( Tabuľka na ocenenie predmetu zakázky).Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa doručenia
faktúry.
10. Podmienky účasti uchádzačov
10.1. Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z
obchodného alebo živnostenského registra).
11. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
11.1. Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
12.1. Ponuka musí obsahovať: ‐ ocenenie predmetu obstarávania v súlade s prílohou ‐ doklad podľa
bodu 10.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
13.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
13.2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
13.3. Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ
môže vyzvať na uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
13.4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s
finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
13.5. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
V Mojzesovo , dňa: 4. januára 2019Spracoval: Ing. Jozef ČUNDERLÍK starosta obce.
Smernica starostu obce č.2/2016o postupe pri aplikovaní zákona o verejnom obstarávaní pre zákazky
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov

Ing. Jozef ČUNDERLÍK
starosta obce

Kultúrny dom Mojzesovo
skladové priestory
Názov
Búracie práce‐ búranie priečok, podláh
naloženie a odvoz odpadu
Oškrabanie stien+penetrácia
Vymurovanie priečok z porob. tvárnic
Zemné výkopové práce základu
Beton B20‐domiešavač + pumpa
Zabetonovanie podláh
Parabit V 60 S 35
KARI 6/ 150/ 150
Penetrák ALP 9 kg
Izolácia podláh proti zemnej vlhkosti
Cement 25 kg
Štrk 0/ 4
Vlákno do betónu
Montáž betónového poteru
Porfix 125
Zamurovanie otvorov
Porfix 375 PDK
Zárubňa oceľová
Osadenie zárubní
Preklad samonosný Porfix 1200x125
Osadenie prekladov
Vyrovnanie stien hrubou omietkou‐odhad
Omietnutie sieťka+kleber+štuková omietka
Maliarske práce
Primalex Polar 15 kg
Lišta PVC + sieť 2,5 m
Osadenie rohových líšt
Vyrovnaie podláh
Nivelačná hmota Nivello Quatro
Lepidlo Baukleber 25
Lepidlo Flexkleber 25 kg
Keramická dlažba 33,3 x 33,3
Lepenie keramickej dlažby+špárovanie
Lepenie soklíkov‐odhad
Dvere biele plné
UD profil 3 m
CD profil 3 m
CD profil 4 m
Sadrokarton RBI
Závesy na sadrokarton
Motáž konšturkcie na sadrokarton
Montáž sadrokartónu+ tmelenie
Fólia Masterfol soft ALU
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Cena spolu

Akrylový tmel
Páska GM na sadrokartón
Sklotextilná sieťka Vertex
Skrutka na sadrokartón 35
Štuková omietka Viva Interier
Penetrák híbkový 5 l
Tmel Rigips Super 5 kg
Drobné murárske práce a opravy
Spotrebný materiál+presuny hmôt
Lešenie pomocné‐ montáž demontáž
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Cena spolu s DPH:

0.00

