OBEC DOLNÉ SRNIE
Dolné Srnie 242,916 41 Dolné Srnie
Okr. Nové Mesto nad Váhom, IČO: 00311511

Výzva na predkladanie ponúk
(dodanie tovarov a služieb)
Vypracovaná podľa §117 zákona NR SR č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
na poskytnutie služby
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Telefón:
Mobil:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Obec Dolné Srnie
916 41 Dolné Srnie 242
00311511
Ing. Miroslav Skovajsa, starosta obce
032/7792431
0908 770 529
sekretariat@dolnesrnie.sk
http;//dolnesrnie.sk/

2. Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl.
zákona č.513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov
na dodanie tovarov a služieb.
3. Predmet zákazky:
Názov: Zateplenie budovy Materskej školy obce Dolné Srnie súpisné číslo stavby 170
na parcele č.289/1 v k.ú. Dolné Srnie za účelom zníženia energetickej náročnosti.
Druh: Zadanie zákazky s nízkymi hodnotami
4. Stručný popis zákazky:
Budova Materskej školy bola odovzdaná do užívania v r. 1936 ako Štátna ľudová škola.
Fasáda budovy je značne poškodená z dôvodu opadávania omietky. Obstarávateľ
požaduje zatepliť budovu spolu s vyspravením poškodených častí fasády. Je potrebné
vypracovať rozpočet na:
- zateplenie budovy so zachovaním nápisu na budove
ŠT.LUD.ŠKOLA Dr.gen. M.R.ŠTEFÁNIKA v DOL.SRNÍ,
vypracovanie certifikátu tepelných strát budovy
- výmena okien na časti budovy (bývalý školský byt),
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zmena systému vykurovania na princíp kondenzačných kotlov vrátane výmeny
radiátorov v centrálnej časti budovy MŠ.

5. Miesto dodania služby: Obec Dolné Srnie, 916 41 Dolné Srnie 242
6. Návrh celkovej ceny zákazky: 100 000,-€
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku s návrhom ceny zákazky
bez DPH a vrátane DPH.
7. Rozdelenie zákazky je možné na:
- samotné zateplenie + výmena okien, vrátane projektu– stavebná časť
- zmena systému vykurovania - kúrenárska časť
8. Lehota na dodanie služieb:
Zahájenie:
Ukončenie:

02.06.2018
24.08.2018

Zahájenie súťaže: 21.02.2018
Ukončenie súťaže: 29.03.2018
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz
na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
- Predmet zákazky sa bude financovať z prostriedkov obecného rozpočtu, v súlade
s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
- Úhrada sa uskutoční na základe faktúr predložených zhotoviteľom za skutočne
prevedené práce v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve o dielo.
- Splatnosť faktúr bola zadávateľom stanovená na 30 dní od doručenia príslušnej
faktúry.
10. Kontaktné osoby:
Ing. Miroslav Skovajsa, starosta obce, 0908 770 529
11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Deň: do 29.03.2018
hodina: 10:00 hod .
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Dolné Srnie 242, 916 41 Dolné Srnie
Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ –NEOTVÁRAŤ“ s heslom: „Zateplenie MŠ
Dolné Srnie“
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1. Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH
2. Doklad o oprávnení podnikať : Výpis zo živnostenského alebo obchodného registra
prípadne živnostenský list (nie starší ako 3 mesiace do dátumu predloženia ponuky).
3. Oprávnenie dodávať službu – výkon stavebného dozoru (doklad o odbornej
spôsobilosti).
Poznámka: uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu o odbornej
spôsobilosti resp. oprávnení podnikať. Originál alebo úradne overená kópia bude
požadovaná len od víťazného uchádzača.
12. Otváranie a vyhodnotenie ponúk:
Dňa: 05.04.2018 o 15.00 hodine na adrese verejného obstarávateľa: Dolné Srnie 242,
916 41 Dolné Srnie – za účasti uchádzačov.
13. Podmienky účasti uchádzačov:
§ 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov,
- je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu
(doklad o odbornej spôsobilosti),
- predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra prípadne živnostenský list).
14. Pre verejného obstarávateľa bude najvýhodnejšia:
úplná ponuka s najnižšou cenou
Zmluva o dielo bude uzatvorená s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu
za zhotovenie zákazky na dodanie tovarov a služieb.
Poznámka: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným
uchádzačom na zákazku podľa bodu 3. v prípade ak neuzavrie zmluvu s úspešným
uchádzačom podlimitnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác: „Zateplenie MŠ
Dolné Srnie“
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Jedná sa o verejné obstarávanie pre výber dodávateľa na dodanie tovarov a služieb
v rámci zadania zákazky v súlade s § 10 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky
postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané
jeho kvalite a cene. Víťazný uchádzač bude vyzvaný verejným obstarávateľom
na predloženie zmluvy o dielo.
V Dolnom Srní, dňa 21.02.2018

Ing. Miroslav Skovajsa
starosta obce

