Výzva na predloženie ponuky k zákazke

Obec Zemplínska Nová Ves ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na
predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky:
Názov zákazky:
Kultúrny dom - Zemplínsky Klečenov, Zateplenie a výmena okien a dverí
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Zemplínska Nová Ves
Adresa :
Hlavná 182/51
IČO:
00332186
DIČ:
2020773623
Kontaktná osoba:
Michal Šlepkovský
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude: zateplenie a výmena okien a dverí
Rozsah plnenia:
Predmetom zákazky bude: Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírka 700 mm x
výška 1600 mm 1 ks. Plastové okno jednokrídlové otváravo – sklopné výška/ šírka1600/700 mm 1 ks.
Montáž okna plastového dvojdielného so zasklením šírka 1500 mm x výška 1600 mm 9 ks. Plastové
okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo- sklopné výška/ šírka 1600/1500 mm 9 ks. Plastové vchodové
dvere otváravé výška/ šírka 2000/900 mm 1 ks. Plastové vchodové dvere otváravé výška/ šírka
2120/1730 mm 1 ks. Montáž dverí plastových, vchodových jednodielných, so zasklením výška 2000
mm x šírka 900 mm 1 ks. Montáž dverí plastových, vchodových dvojdielnych, so zasklením výška
2120 mm x šírka 1730 mm 1 ks.
Vonkajšia omietka stien marmolit, mramorové zrná, strednozrná 29 m2, vonkajšia omietka stien
tenkovrstvová akrylát- silikónová roztierana stredozrná 314 m2, zatepľovací systém STYRODUR hr.
60 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietka- sokeľ 29 m2, zateplenie doskami POLYSTYRÉN
1200x500 27,5 kg hr. 15 cm 314 m2. Montáž tepelnej izolácie stropov, vrchom- fúkana Climatizer Plus
hr. 24 cm 295,5 m2, dodávka Climatizer Plus hrúbka 24 mm- aplikácia 295,5 m2, montáž tepelnej
izolácie pásmi stropov jednovrstvová 295,5 m2, parozábrana 301,410 m2.

Miesto plnenia:
Zemplínska Nová Ves- časť obce Zemplínsky Klečenov
Termín realizácie:
30.6.2015

Predpokladaná hodnota zákazky:
29918,93 EUR bez DPH
Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť Platný doklad uchádzača o oprávnení výkonu podnikateľskej
činnosti v oblasti stavebných prác. Postačuje fotokópia oprávnenia.
Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH, výška
DPH, cena vrátane DPH alebo cenu s uvedením, že uchádzač nie je platca DPH.

Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 22.9.2014 do 12.00 hod. s označením „ Rekonštrukcia kultúrneho
domu– neotvárať“.
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo
osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Zemplínska Nová Ves, Obecný úrad
v Zemplínskej Novej Vsi, Hlavná 182/51, 076 16 Zemplínska Nová Ves.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej
ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva.
Typ zmluvy:
Zmluva na zhotovenie prác.
Zmluvné podmienky:
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu
- návrh zmluvy vypracuje uchádzač / verejný obstarávateľ
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

V Zemplínskej Novej Vsi, dňa 9.9.2014

Michal Šlepkovský
starosta obce

