OBEC TURANY – OBECNÝ ÚRAD
Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY

Vaše číslo

Naše číslo :
880/2015

Vybavuje:
Roman Maťko

Turany:
25.05.2015

Vec : Vypracovanie cenovej ponuky
Obec Turany ako verejný obstarávateľ vykonáva prieskum trhu v súlade so zákonom č. 25/2006
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, podľa § 9 odst. 9, na zákazku, ktorá nespĺňa
podmienky podlimitnej zákazky na výmenu okien a dverí na budove Futbalového štadiónu
v Turanoch.
1. Profil verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Turany
Sídlo:
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Starosta obce: Ing. Miroslav Blahušiak
IČO:
00316962
DIČ:
2020595049
Telefón:
043/4292400
Fax:
043/4292402
Stránkové hodiny: Po, Ut, Št – 7,00-15,15 hod, Str – 7,00-17,00hod, Pi – 7,00 – 12,45 hod
Kontaktná osoba: Roman Maťko
e-mail: : obecturany@centrum.sk
2. Verejný obstarávateľ požaduje :






zameranie skutočného stavu, rozmerov – počas úradných hodín
výrobu, dodanie, montáž a osadenie plastových okien a parapetných dosiek
výrobu, dodanie, montáž a osadenie vchodových dverí
murárske, dokončovacie práce – oprava omietok, špaliet
vyčistenie priestoru okna a okolo okna v prípade veľkého znečistenia aj miestnosti,
záruka 3 roky, pozáručný servis
 zabezpečenie separácie a likvidácie vzniknutého odpadu
3.1. Rozmery a minimálne technické parametre plastových okien
 okno o približnom rozmere 2350 x 1580, dvojkrídlové, pravé krídlo otváracie sklopné,
ľavé krídlo otváracie, počet 48 ks,
 okno o približnom rozmere 1180 x1580 otváracie sklopné – 1 ks
 plastové okná bielej farby, 5 komorový profil, celoobvodové kovanie, 2 tesnenia






-2vnútorné plastové parapetné dosky, vonkajšie plechové parapetné dosky na všetky okná,
farba biela
tepelnoizolačné, číre dvoj sklo, U= 1,0 W/m2 , na oknách v sociálnych zariadeniach,
saune sklo kôra U=1,0 W/m2
podparapetná lišta na každé okno
konštrukcia okien musí spĺňať požiadavky súčasného štandardu

3.2. Rozmery a minimálne technické parametre plastových dverí





dvere vchodové – dvojkrídlové s bočnými svetlíkmi, nadsvetlíkom, celkový počet 3 ks
materiál – hliník, farba biela, výplň plast, dverové krídlo a pomocné krídlo s presklením
približné rozmery otvorov dverí – 2350 x 2800 - 1ks, 2000 x 2800- 1ks, 2650 x 2800-1ks
svetlosť hlavného dverového krídla 850 x 2060

4.1. Lehota a miesto plnenia pre okná
 lehota plnenia je od účinnosti zmluvy do 31.07.2015, miestom plnenia je objekt
futbalového štadióna v Turanoch
4.2. Lehota a miesto plnenia pre dvere
 lehota plnenia je od účinnosti zmluvy do 30.06.2015, miestom plnenia je objekt
futbalového štadióna v Turanoch
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 12.000,00 EUR bez DPH, ( 15.000,00 EUR s DPH)

6. Cena a spôsob určenia ceny:
 cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
 cenu žiadame stanoviť a uviesť v eurách bez DPH , výšku DPH a cenu s DPH úhrada za
vykonané dielo bude uskutočnená bezhotovostne na podklade faktúry,
 cenovú ponuku žiadame vypracovať samostatne pre okná, dvere, parapety a samostatne
na montáž a stavebné práce.
 splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi
 verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu
7. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
 kópiu dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu (napr. kópiu živnostenského
listu a pod.) alebo iný rovnocenný doklad,
 identifikačné a kontaktné údaje uchádzača
 ponuku - rozpočet zákazky s výslednou cenou, popis a technické parametre predmetu
zákazky,
 referencie
8. Víťaz následne predloží:
 návrh zmluvy

-39. Termín doručenia ponúk
Uchádzač predloží ponuku v lehote do 05.06.2015 do 12.00 hod. v zalepenej obálke označenej s
názvom „Okná, dvere - štadión – NEOTVÁRAŤ! - poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa.
Obec ako verejný obstarávateľ nebude akceptovať ponuky doručené po uplynutí
stanovenej lehoty!
10. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena za všetky požadované práce
a predmety. Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cenová ponuka bude najnižšia zo všetkých
predložených ponúk zadávanej zákazky.
Oslovený bude len víťazný uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenie súťaže.

Za Vašu spoluprácu Vám vopred ďakujeme

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

Tel. : 043/4292 400
Fax : 043/4292 402

IČO :00316 962
DIČ : 2020595049

E-mail : obecturany@centrum.sk

