V Ý Z V A
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Obec Pača“
(STAVEBNÉ PRÁCE)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

OBEC PAČA

Hlavná č. 18, 049 41 Krásnohorské Podhradie
00328 618
2020961514
Ladislav Zagiba
Ladislav Zagiba
+421 904 542 142
obec.paca@centrum.sk

2.

Druh predmetu obstarávania: stavebné práce s dodávkou tovaru

3.

Predpokladaná hodnota zákazky: 29 423,41 EUR bez DPH

4.

Typ zmluvy: Podľa § 536 Obchodného zákonníka (Zmluva o dielo) č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov

5.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Pača

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Rekonštrukcia objektov hasičskej zbrojnice. Objekty sú situované pri hlavnej ceste spolu s
objektom obecného úradu. Na parcele sa nachádzajú inžinierske site a to obecný vodovod,
kanalizácia (žumpa) a elektro prípojka. Riešené objekty sú umiestnené centrálne na pozemku
vo vlastníctve investora, a sú orientovaný južne. Objekty svojou hmotou, výškou aj
objemovo zapadá do okolitej zástavby a boli postavené v polovici minulého storočia. Hlavný
objekt je riešený ako murovaná stavba z plnej pálenej tehly so dreveno doskovým stropom
a plochou strechou s ľahkou plechovou krytinou so sklonom 7 ˚, ktorý slúži na parkovanie
techniky, ďalej sa tam nachádzajú príručné sklady, dielňa a sklad civilnej obrany. Objekt je
napojený na elektrickú energiu a je odkanalizovaný. Pôdorysne má nepravidelný tvar
obdĺžnika s rozmermi 13,4 x 11x6 m. Výška objektu je od podlahy + 4,200 mm. V rámci
rekonštrukcie nedôjde k dispozičným zmenám ani prístavbe či nadstavbe, uvažuje
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sa s nasledovným rozsahom, v exteriéry sa zrealizuje zvislá hydroizolácia nopovou fóliou
po perimetri spodnej stavby požiarnej zbrojnice , zateplenie obvodového plášťa, výmena
strešnej krytiny s drevným krovom a jej zateplenie, dažďových žľabov a zvodov, prevedie sa
výmena výplní v stavebných otvorov okien a dverí. V interiéry sa zrealizujú nové rozvod
osvetlenia, nové omietky a maľby stien a stropov, položí sa keramická dlažba, zrealizuje sa
epoxidový náter betónovej podlahy a montážnej jamy, a osadia sa nové dverné výplne. V
časti skladov sa zrealizuje chýbajúci strop so závesného sádrokartónového stropu, ktorý sa
následne zateplí minerálnou vlnou. Druhý objekt je materiálovo riešený ako drevostavba
(veža na sušenie požiarnych hadí), ktorá je prekrytá ľahkou stanovou drevenou strechou s
plechovou krytinou a je opláštená dreveným záklopom. Pôdorysne má obdĺžnikový tvar s
rozmerom 3 m x 2,5 m s výškou 12 m. Na predmetnom objekte sa vymení plechová krytina
a zrealizuje sa nové opláštenie s dosák s ochranným náterom. V interiéry sa osadí nový
elektrický navíjací mechanizmus určený na sušenie požiarnych hadíc.
7.

Obhliadka predmetu zákazky a miesta: Verejný obstarávateľ odporúča obhliadku, ktorú umožní
po dohode s kontaktnou osobou uvedenou v bode č. 1 výzvy. Obhliadka je odporúčaná za účelom
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom tak, aby bolo zo strany uchádzača možné predložiť
kvalitne spracovanú ponuku. Pri zistení nezrovnalostí medzi skutkovým stavom a výmerami,
záujemca včas upozorní verejného obstarávateľa na tieto nedostatky pred predložením cenovej
ponuky.

8.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa

9.

Variantné riešenie: neumožňuje sa

10. Lehoty na uskutočnenie predmetu zákazky:
Kritérium: cena 100%
11. Lehota na predloženie ponuky: do dňa 17.06.2019 do 15.00 hod.
12. Označenie obálky ponuky:
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
 adresa verejného obstarávateľa,
 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
 označenie “verejná súťaž – neotvárať”,
 označenie heslom verejnej súťaže „Rekonštrukcia objektu hasičskej zbrojnice Obec Pača“.
13. Miesto predloženia ponuky: ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 týchto súťažných
podkladov
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne, mailom na adresu: obec.paca@centrum.sk
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
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Kritérium cena (v €) 100%
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
Najnižšia cena
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba DPH a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. Uchádzač nebude oprávnený požadovať
akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu
zákazky. Pri tvorbe ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe jemu
vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom o cenách.

17. Podmienky účasti:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky, na ktorú sa ponuka predkladá)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena (pre vypracovanie
ponuky uchádzači vyplnia výkaz výmer prílohe tejto výzvy)
c) Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (u právnických osôb výpis
z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského registra)

18. Jazyk ponuky:
Ponuka a ďalšie doklady musia byť v slovenskom jazyku, alebo preložené do slovenského jazyka.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme.

19. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk je neverejné (uskutoční sa 17.06.2019 o 15:30).
Bezprostredne po otváraní bude nasledovať vyhodnotenie ponúk, z ktorého bude spísaná
zjednodušená zápisnica a následne bude odoslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku.
20. Lehota viazanosti ponúk: do 30.06.2019

21. Financovanie predmetu zákazkya podmienky financovania:
Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie a vlastných zdrojov. Dodávateľovi sa neposkytne
žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku
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v lehote splatnosti faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

22. Ostatné informácie:
Verejný obstaráveteľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku, ak nebudú splnené podmienky
účasti, ak ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám alebo ak všetky ponuky
prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s víťazom alebo nevyčerpať celú
zmluvnú sumu, ak nastanú skutočnosti, ktoré nemohol predpokladať v čase uverejnenia tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky.

V Pači, dňa 05.06.2019
V. r.
..............................................................

Ladislav Zagiba
starosta obce

Prílohy:
 Zadanie – výkaz výmer
 Pohľady
 Pôdorys
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