
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výmena strešnej krytina na budove obecného úradu v Košeci

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Košeca

IČO 00317390

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 36/100, 018 64 Košeca, SK

Kontaktná osoba Andrea Bušíková , +421 918 323 353, busikova@koseca.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 16766,00 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 5-6/2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 13.5.2020 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cbpu86G24JMKiW0Nu3JcsuA
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 4 a § 117 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov

Verejný obstarávateľ: 
Názov: Obec Košeca 
Adresa: Hlavná 36/100 ,018 64 Košeca 
Kontaktné osoby: Mgr. Radomír Brtáň, starosta obce
Tel.: 0918 461 201
mail: starosta@koseca.sk

Predmet zákazky: Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu v Košeci

Druh: stavebné práce

Podrobný popis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu v obci Košeca za krytinu z pozinkovaného plechu vrátane
doplnkov, latovania a výmena odkvapového systému.

CPV
45261210-9 Pokrývačské práce
45261000-4 Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
45261213-0 Kladenie strešnej krytiny z kovu

Rozsah stavebných prác:
Práce je potrebné vykonať v rozsahu podľa prílohy č. 2 Výkaz výmer strecha Košeca. 
Hlavné práce pozostávajú z:
- demontáže starej krytiny,
- zastrešenie novou krytinou,
- demontáž a montáž odkvapového systému.
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Po demontáži starej krytiny je potrebné demontovať 4 ks nepoužívaných komínov. Budova je vykurovaná kotlom, ktorého odvetranie je v
jednom z týchto komínov a po rekonštrukcii strechy a demontáži komínov bude vyvedené cez odvetrávací set. 
Dôležitou informáciou je, že na streche budovy sa nachádza funkčná siréna, ktorá na streche zostane bezo zmeny.

Odvoz a likvidáciu starej škridle si zabezpečí objednávateľ. Vo výkaze výmer nie je počítané s výmenou reziva. Ak sa pri demontáži zistí,
že je potrebná výmena niektorých častí krovu bude po konzultácii s objednávateľom rezivo vymenené a pripočítané ku konečnej cene.

Plocha strechy: 439 m2 

Požadované parametre strešnej krytiny:
Farba: hnedá RAL 8017
Záručná doba: min. 15 rokov
Plošná hmotnosť: max 5 kg/m2.

Verejný obstarávateľ v zmysle §42, ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
umožňuje použitie ekvivalentov. Ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre.
Ak uchádzač vo svojej ponuke použije ekvivalenty, upozorní verejného obstarávateľa vo svojej ponuke, že použil ekvivalenty a predloží
zoznam položiek, v ktorých použije ekvivalent
s uvedením obchodných názvov a typov, ktoré použije ako ekvivalenty.

Predpokladaná hodnota zákazky: 16 766,00 € bez DPH

Spôsob určenia ceny: Dodávateľ je povinný do celkovej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou predmetu zákazky. 
V ponuke uvedie cenu po jednotlivých položkách v eurách podľa prílohy č. 2 tejto výzvy.

Ak dodávateľ služby nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke. V prípade, že sa v priebehu trvania zmluvného vzťahu
dodávateľ služby stane platcom DPH, rozdiel v cenách za službu bude znášať na vlastné náklady.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celá predmet zákazky.

Zdroj a spôsob financovania: Predmet zákazky bude financovaný z dotácie Ministerstva financií a z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa na základe skutočného plnenia služby. 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky a zálohy. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe
faktúry za prevedenie plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Miesto poskytnutia služby: Trenčiansky samosprávny kraj, okres Ilava, 
obec Košeca, Hlavná ulica 36/100, 018 64 Košeca
Verejný obstarávateľ umožňuje vykonať obhliadku miesta vykonania stavebných prác po predchádzajúcej dohode so starostom obce Mgr.
Radomírom Brtáňom, tel. č. 0918461201.

Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 13. mája 2020 14.00 hod., a to prostredníctvom systému TENDERnet v časti „Zadať
ponuku“. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Obsah predloženej ponuky: Záujemca predkladá verejnému obstarávateľovi dokumenty v štátnom jazyku prostredníctvom systému
TENDERnet. Obsah ponuky tvorí: 
- Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka
- Príloha č. 2 Výkaz výmer strecha Košeca
- Príloha č. 3 Doklad preukazujúci požadované parametre ponúknutej strešnej krytiny

Ostatné požiadavky: Uchádzač v prípade svojej úspešnosti berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z.
o slobode informácií povinný zverejňovať uzavreté zmluvy, na ktoré boli vynaložené verejné financie a zároveň zverejňovať relevantné
informácie podľa § 117 zákona č. 343/2017 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk: najnižšia cena
Informáciu o výsledku vyhodnotenia cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ prostredníctvom systému TENDERnet všetkým
uchádzačom, v prípade neúspešnej ponuky nevzniká žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré vznikli s prípravou ponuky. 

Navrhnutý spôsob zadania zákazky: zmluva o dielo
Návrh zmluvných podmienok je prílohou č. 3 tejto výzvy. 

Dodávateľ služby je povinný predložiť oprávnenie poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky ešte pred podpisom zmluvy (originál
alebo úradne overená kópia)
Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva, práva a povinnosti zmluvných strán v nej neupravené, ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

Lehota na dokončenie predmetu zákazky: do 35 dní odo dňa začatia

Zrušenie verejného obstarávania: Verejný obstarávateľ zruší verejné obstarávanie ak nedostal ani jednu ponuku; ak ani jeden z uchádzačov
nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní; ak ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám určených verejným obstarávateľom. 

Prílohy výzvy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka
Príloha č. 2 Výkaz výmer strecha Košeca
Príloha č. 3 Návrh zmluvných podmienok

Položky zákazky
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P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Výmena strešnej krytiny na budove obecného úradu v Košeci 1,000 celok

v rozsahu podľa prílohy č. 2 tejto výzvy

Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií cenová ponuka.docx Iné 3.5.2020 21,2 kB

Príloha č. 2 - Výkaz_výmer_strecha_Košeca.xlsx Iné 3.5.2020 15,2 kB

Príloha č. 3 - Návrh zmluvných kritérií.doc Iné 3.5.2020 101,5 kB
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