Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Výmena krytiny a oprava krovu na rodnom dome Jozefa Ignáca
Bajzu
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Predmier
IČO 00321567

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Predmier 55, 013 51 Predmier, SK
Kontaktná osoba Štefan Klus, 0905 891 105, starosta@predmier.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: 16500,00 € bez DPH
Predpokl. obdobie 31.8.2018
realizácie:
Lehota na predkladanie do 26.6.2018 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?dU9cQ4CopeBhU4FgpQZDiHo
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
Oblasť Stavebníctvo
Podoblasť Stavebné práce
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Opis
Predmetom zákazky je výber dodávateľa na stavebné práce výmena krytiny a oprava krovu spolu s
obstaraním materiálu, montážou a dopravou na rodnom dome Jozefa Ignáca Bajzu.
Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.
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.
Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Uchádzač, ktorý
predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného
tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný
obstarávateľ.
Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce. Tel. kontakt na starostu obce 0905 891 105.
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 16500 EUR.
Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
Opis zákazky ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania
tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto
dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný
obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži
lehotu na predkladanie ponúk.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade
uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2018.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

1

Bramac Renova základná škridla

2700,000 ks

2

Základná škridla polovičná

3

Krajná škridla ľavá

55,000 ks

4

Krajná škridla pravá

60,000 ks

5

Hrebenáč s príchytkou

6

Odvetrávacia škridla

30,000 ks

7

Uzáver hrebeňa PVC

3,000 ks

8

Difúzna fólia Lindab

4,000 bal

100,000 ks

106,000 ks
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P.Č.

Názov položky / Špecifikácia

Množstvo

9

Držiak hrebeňovej laty Alfanit

32,000 ks

10

Combi mriežka Alfakap V

62,000 ks

11

Vet.pás hrebeňa Alfarol M hliníkový

35,000 m

12

Vetrací pás odkvapu

65,000 m

13

L plech ku stene r.š. 31/ 2m (sp.kom.)

14

Spodný odkvapový plech r.š. 15/2m

15

Komínový plech 1dierový

16

Tatranský profil čistý

17

Spojovací materiál

18

Strešné laty 50x40 impregnované

19

Silikón Mamut Uni Fix

1,000 ks

20

Drevo na krov v prípade potreby

2,000 m3

21

Dovoz materiálu + prepravné náklady

1,000 mj

22

Odvoz a uskladnenie starej škridle

1,000 mj

23

Fa žľab Z 33 KJG FARBENÝ

64,000 m

24

Fa zvod ZR100

16,000 m

25

Fa čelo CL 33

8,000 ks

26

Fa hák H 33

68,000 ks

27

Fa koleno K 100/72

12,000 ks

28

Fa kotlík KL 33/100

4,000 ks

29

Fa objímka OD100/200

8,000 ks

30

Demontáž krytiny a latovania + OS

31

Montáž krovu

32

Montáž fólie

281,000 m2

33

Montáž latovania

281,000 m2

34

Montáž odkvapového systému

80,000 m

35

Oplechovanie strechy

74,000 m

36

Oplechovanie komína 1 dierového

37

Montáž krytiny

38

Montáž hrebenáčov

39

Montáž vetracích pásov

40

Presun hmôt do 6m

41

Montáž Tatranského profilu na štíty

5,000 ks
32,000 ks
1,000 ks
60,000 m2
1,000 mj
1400,000 m

281,000 m2
2,000 m3

1,000 ks
281,000 m2
31,000 m
162,000 m
12600,000 kg
60,000 m2
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