ZARIADENIE PRE SENIOROV PRIEVIDZA
Ul. Okáľa č.6, 971 01 Prievidza 1
PRIESKUM TRHU

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)
1.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA A MIESTO REALIZÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY :
Úradný názov :
Zariadenie pre seniorov Prievidza
IČO :
00648698
Adresa :
Zariadenie pre seniorov, J. Okáľa 6
Mesto/Obec :
Prievidza
PSČ : 971 01
Kontaktné miesto :
Zariadenie pre seniorov – kancelária riaditeľa, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca : Ing. Branislav Magdolen, riaditeľ ZPS;
Kontaktná osoba pre predmet obstarávania: Ing. Richard Fodor,
Telefón :
046/519 9320, 046/5199315,
E-mail :
zps@mail.telekom.sk; prevadzka@mail.telekom.sk;
POŠTOVÁ ADRESA NA ZASLANIE CENOVŹCH PONÚK:
Zariadenie pre seniorov, Ul. J. Okáľa č.6, 971 01 Prievidza

2.

PREDMET ZÁKAZKY A TYP ZMLUVY :

2.1 Názov zákazky : „Natieračské práce“ CPV:454421000-8
2.2 Druh zákazky : ZNH - zákazka na stavebné práce
Miesto poskytnutie stavebných prác : pre Zariadenie pre seniorov, M. Rázusa 17, budova B, Kuchyňa s príslušenstvom
na ulici Okáľa 971 01 Prievidza.
2.3 Na dodanie predmetu obstarávania bude uzatvorená zmluva. Zmluva o dielo bude platná po obojstrannom podpise
a účinnosti, deň po povinnom zverejnení.
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom v zmysle požiadaviek a podmienok obstarávateľa, uvedených a zakotvených vo všetkých bodoch v tejto výzve . V prípade neuvedenia požiadaviek a podmienok verejného obstarávateľa, ponuka uchádzača nebude prijatá a nebude uzatvorená zmluva s
uchádzačom.
2.5 Zmluvu predloží úspešný uchádzač po oznámení o úspešnosti v zmysle prílohy č.1
2.6 Začiatok dodania stavebných prác bude 5 dní po písomnej výzve objednávateľa a lehota (doba) realizácie bude
v zmysle cenovej ponuky ( uvedie uchádzač), najneskôr do 18.12.2014
3.

STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :
3.1 Opis zákazky:
Zákazka predstavuje:
 Práce sa budú realizovať v zmysle špecifikovania opisu zákazky a skutkového stavu:
- maľovanie bytov v zariadení pre seniorov,
- vyspravenie odutých a poškodených miest,
- farba biela 2/3, farba farebná 1/3,
- odsunutie nábytku vrátenie na pôvodné miesto,
- zakrytie nábytku,
- cena sa určí na jeden m², spolu s dopravou a ostatným materiálom.
 Použitý materiál:
farba a maľovku – dysperzná farba
- maľovky 2.985 m²,
- konštrukcie 977,40 m²
Verejný obstarávateľ stanovil uchádzačom povinnú ohliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili
a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s ohliadkou
miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača.
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Termín obhliadky je po telefonickej dohode s kontaktnou osobou v bode 1.
4.

PREDPOKLADANÁ PREDMETU ZÁKAZKY CENA: do 4.000,- EURO s DPH.

5.

MNOŽSTVO ALEBO ROZSAH ZÁKAZKY :
Zákazka je na celý predmet v zmysle špecifikovania opisu zákazky a skutkového stavu.

6.

HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY ALEBO ODKAZ NA DOKUMENTY, V KTORÝCH
SA UVÁDZAJÚ :
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Financovanie bude z finančných prostriedkov rozpočtu Zariadenia pre seniorov, J. Okáľa 6, 971 01 Prievidza.
Zálohy nebudú poskytované.
Faktúra bude vystavovaná po realizácii diela odsúhlaseného súpisu skutočne vykonaných prác .
Splatnosť faktúr je do 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Uchádzač uvedie keď nie je platcom DPH.

7.

PODMIENKY ÚČASTI ZÁUJEMCOV : verejný obstarávateľ požaduje aby v cenovej ponuke uchádzač predložil nasledovné:
7.1 Doklad o oprávnení:
- oprávnenie vykonávať stavebné práce daného charakteru na predmet zákazky (výpis z obchodného registra),
7.2 V ponuke uchádzač uvedie prehlásenie, že súhlasí s uvedenými požiadavkami a podmienkami v tejto výzve a predloží zmluvu v zmysle požiadaviek a podmienok. Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.
7.3 Potvrdenie o vykonaní obhliadky miesta uskutočnenia prác.
7.4 V ponuke cenová ponuka – musí obsahovať všetky súvisiace časti pre zabezpečenie dodávky v plnom požadovanom rozsahu.
7.5 PODMIENKA: Vybraný uchádzač nesmie mať voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.). Uvedené skutočnosti uchádzač preukazuje čestným vyhlásením.

8.

PODMIENKY ZMLUVY: Úspešný uchádzač predloží zmluvu po oznámení úspešnosti. V zmluve budú zakotvené všetky
požiadavky a podmienky z tejto výzvy v zmysle prílohy č.1.

9.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :
9.1 Do 18.12.2014 do 10,00 h na adresu verejného obstarávateľa.
9.2 Ponuky sa môžu doručiť poštou na adresu podľa bodu 1do stanoveného termínu.
9.3 Ponuky musia byť v uzatvorených obálkach a označené : adresa uchádzača a označenie:
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE:

„Natieračské práce“ - NEOTVÁRAŤ

10.

KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK :
10.1 Najnižšia cena za vyhotovenie diela spolu s dopravou a ostatnými materiálmi a pomocnými prácami.

NÁZOV

Por
č.

m. j.
množstvo

CENA
za m. j.
s DPH

1.

2.

Natieračské práce bytov v zariadení pre seniorov,
s vyspravením odutých poškodených miest
v štruktúre 2/3 biela farba maľba disperznou farbou a 1/3 farba farebná - maľovanie
Odsunutie nábytku, vrátenie na pôvodné miesto,
zakrytie nábytku, v bytoch včítane chodieb, šatní
a schodíšť
CENA SPOLU: Celková cena za dielo
– kritérium na vyhodnotenie

Výzva na predkladanie cenových ponúk

m2

bytové
jednotky

2985,00

CENA
za požadované
množstvo
s DPH
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11.

12.

ĎALŠIE INFORMÁCIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
11.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nepridelenia finančných prostriedkov, zmluvu ukončiť bez finančných nárokov zmluvných strán.
11.2

Po vyhodnotení cenových ponúk bude zaslané oznámenie len úspešnému uchádzačovi .

11.3

Verejný obstarávateľ vyhradzuje právo neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak
neprijateľné, alebo prekročia finančné možnosti obstarávateľa.

Osoba za Zariadenie pre seniorov Prievidza:
Ing. Richard Fodor, ...............................................

V Prievidzi 12.12.2014

Ing. Branislav Magdolen
riaditeľ Zariadenie pre seniorov
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