Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Výzva na predloženie cenovej ponuky
na predmet zákazky:
„Vymaľovanie izieb a priestorov v Senior dome Svida“
Senior dom Svida, so sídlom SNP 4, 089 01 Svidník (ďalej len „verejný obstarávateľ“)
uskutočňuje výber dodávateľa služieb na dodanie predmetu zákazky „Vymaľovanie izieb
a priestorov v Senior dome Svida“ s predpokladanou hodnotou zodpovedajúcou zákazke
podľa § 117 zákona č. 343/20015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
1. Identifikácia verejného obstarávateľa - verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1, písm. d)
zákona:
Názov organizácie:
Senior dom Svida
Sídlo organizácie:
SNP 4, 089 01 Svidník
IČO:
00696323
DIČ:
2020785294
Kontaktná osoba:
Mgr. Adrián Labun – riaditeľ
Telefón:
054/7882141, 054/7882140
e-mail:
riaditel@seniordomsvida-sk.vucpo.sk
2. Názov zákazky a miesto dodania:
Názov zákazky: „Vymaľovanie izieb a priestorov v Senior dome Svida“.
Miesto dodania: Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník.
3. Opis predmetu zákazky:
Vid. Príloha č. 1
4. Lehota a miesto na predloženie cenovej ponuky: Cenovú ponuku je potrebné predložiť
v termíne do 4.5.2017 do 12:00 hod. osobne alebo poštou na adresu: Senior dom Svida,
SNP 4, 089 01 Svidník.
5. Formálne náležitosti predloženia cenovej ponuky:
1. Cenovú ponuku je potrebné predložiť v slovenskom jazyku a v mene eur.
2. Ponuku je potrebné vložiť do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a
neprehľadný. Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
 adresu verejného obstarávateľa
 identifikačné údaje dodávateľa: obchodné meno, názov, adresa, sídlo, IČO.
 označenie heslom súťaže: „Vymaľovanie izieb a priestorov v Senior dome
Svida - NEOTVÁRAŤ“.
3. Obsah ponuky:
 Sprievodný list uchádzača s uvedením identifikačných údajov uchádzača
 Oprávnenie na poskytovanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zákazky - výpis
z obchodného/živnostenského/iného registra - kópia
 Návrh na plnenie kritéria – cenovú ponuku v nasledovnom zložení:

Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník
Cena v eur bez DPH .....................
DPH ............................................
Cena v eur s DPH.........................
6. Spôsob určenia ceny:
1. Cena musí byť stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou s vykonáva zákon NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena vyjadrená v eur t.j.
cena za celý predmet zákazky bude predstavovať náklady na všetky materiály, práce,
obhliadky atď., ktoré sú nevyhnutné na riadne poskytnutie služby/diela.
2. Prijatá cena je záväzná, stanovená v súlade s ponukou uchádzača vo verejnom
obstarávaní a pevná počas trvania Zmluvy o dielo. Pokrýva všetky zmluvné záväzky a
všetky náležitosti nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie diela.
3. V prípade, že je uchádzač platcom DPH, musí cenu uviesť ako cenu bez DPH, DPH a
cenu vrátane DPH. DPH musí byť stanovená v zmysle platných zákonov SR. V prípade
nesprávneho vyčíslenia DPH idú všetky zvýšené náklady ako aj sankcie z toho
vyplývajúce na vrub uchádzača.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH.V prípade, že uchádzač je
platcom DPH, bude hodnotená cena v eur s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH,
vyhodnocovaná bude cena celkom – uchádzač vyplní stĺpec Cena v eur s DPH.
7.

Doplňujúce informácie:
1. Informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk oznámi verejný obstarávateľ do piatich
kalendárnych dní od ukončenia vyhodnotenia všetkým uchádzačom ktorí predložia
cenovú ponuku. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
2. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o Dielo uzavretá v súlade s
ustanovením § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov. Zmluva nesmie byť v rozpore s touto výzvou a s ponukou predloženou
uchádzačom a nesmie byť v rozpore s platnými právnymi predpismi
3. V prípade, že ponuka nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky, bude so súťaže
vylúčená. Ponuka bude zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že jej obsah
zodpovedá všetkým podmienkam definovaným v tejto výzve na predkladanie ponúk,
obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na predkladanie ponúk a bola
predložená v lehote určenej vo výzve na predkladanie ponúk. Formálne nedostatky budú
odstránené v rámci žiadosti o vysvetlenie.
4. V prípade potreby objasniť informácie uvedené v tejto výzve alebo v prípade záujmu o
obhliadku, je potrebné žiadosť adresovať telefonicky alebo na e-mailovú adresu
uvedenú v bode 1.
Vo Svidníku, dňa 20.4.2017
…...................................
Mgr. Adrián Labun
riaditeľ Senior dom Svida

Senior dom Svida, SNP 4, 089 01 Svidník

Príloha č.1
Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
Vnútorná omietka stien a stropov

m2

780,94

Opravy priečok sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr.
jedn. opláštené dosky RB 12,5 mm

m2

210,00

Konštrukcie stolárske
Demontáž madiel
Montáž madiel

m2
bm

257,00
168,00

Dokončovacie práce - nátery
Nátery oceľových zárubní , syntetické farby
Nátery výťahov, syntetická farba
Nátery zábradlí, syntetická farba

ks
m2
m2

242,00
73,20
126,30

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach
výšky nad 3,80 m

m2

8737,34

Maľby latexové dvojnásobné so základným
napúšťacím náterom jednofarebné v miestn. Výšky
do 3,80 m

m2

5251,97

Maľby latexové vyhladenie latex. tmelom
dvojnásobné v miestnostiach výšky do 3,80 m

m2

5251,97

Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvoj a
viacfarebné s bielym stropom dvojnás. Do 3,80 m.

m2

5251,97

Stierka oprava stropov a stien v rozsahu 30% v
miestnostiach výšky do 3,80 m

m2

3707,65

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie - drevostavby

Dokončovacie práce - maľby

