MESTO TURANY – MESTSKÝ ÚRAD
Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY
VÝZVA
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
na nákup tovarov s názvom : „Výmena okien v MŠ-ul. Obchodná Turany“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Mesto Turany
Sídlo:
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Zastúpený:
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor
IČO:
00316962
Telefón:
043/4292400
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO)
Stránkové dni:
pondelok, utorok, - od 7,00 hod. – 12,15
13,00 - 15.00 hod.
streda - od 7,00 hod. – 12.15 hod.
13,00 – 17,00 hod.
piatok - od 7,00 hod. – 12.45 hod.
Kontaktná osoba vo veciach PT: p. Lokajová Iveta, e-mail: uctarenturany@centrum.sk , tel.
043/4292101
Kontaktná osoba pre špecifikáciu predmetu zákazky: Roman Maťko, zástupca
primátora, tel.: 0905933435, roman.matko@gmail.com.
2. Typ zmluvy :
Výsledkom PT bude Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: MŠ ul. Obchodná 1241/27, 03853 Turany.
Zriaďovateľom MŠ je mesto Turany.
4. Popis predmetu zákazky:
Slovník spoločného obstarávania : 45421100-5 – montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Predmetom zákazky:
 zameranie skutočného stavu, rozmerov – počas úradných hodín, na základe tel.
dohovoru s p. Romanom Maťkom
 výrobu, dodanie, montáž a osadenie plastových okien a parapetných dosiek
 výrobu, dodanie, montáž a osadenie vchodových dverí
 murárske, dokončovacie práce – vyspravenie omietok, špaliet
 vyčistenie pracovného priestoru - priestoru okien a ich okolia a v prípade veľkého
znečistenia aj miestnosti,
 požaduje sa záruka na vykonané práce 5 rokov
 požaduje sa záručný servis okien na dobu 3 rokov vrátane pozáručného servisu
 zabezpečenie separácie a likvidácie vzniknutého odpadu v zmysle zákona o odpadoch

Technická špecifikácia plastových okien – poznámka: rozmery okien môže si uchádzač
upraviť po vykonaní osobného zamerania. V prípade veľkých odchýlok povinnosť
prerokovať zmenu rozmerov s kontaktnou osobou.










okno o približnom rozmere 1900 x 1500, dvojkrídlové, pravé krídlo každého okna
otváracie sklopné, na každé krídlo žalúzia, počet okien 7 ks, parapet vnútorný,
parapet vonkajší , farba biela (pozícia č.2)
okno o približnom rozmere 900 x1500, jednokrídlové, otváracie sklopné – 7 ks,
parapet vnútorný, parapet vonkajší , farba biela, žalúzie na každé okno (pozícia č.1)
okno o približnom rozmere 800 x 1300, jednokrídlové ,otváracie sklopné, počet 1 ks,
parapet vnútorný, vonkajší , farba biela (pozícia č. 3), žalúzie
okno o približnom rozmere 1000 x 1500, jednokrídlové ,otváracie sklopné, počet 1 ks,
parapet vnútorný, vonkajší , farba biela (pozícia č. 3), žalúzie
vchodové hliníkové dvere o približnom rozmere 1530 x 2130 mm, spodná 1/3 výplň,
vrchné 2/3 sklo, kôra, samozatvárač na jedno krídlo, delenie dverí – šírka hlavného
krídla 900 mm. Farba biela.
plastové okná bielej farby, 5 komorový profil, celoobvodové kovanie, 2 tesnenia
tepelnoizolačné, číre dvoj sklo, min. U= 1,0 W/m2 , podparapetná lišta na každé okno
konštrukcia okien musí spĺňať požiadavky súčasného štandardu.
pri návrhu parapetov treba počítať so zateplením obvodového plášťa v hrúbke 100
mm

Vykonanie obhliadky miesta realizácie prác:
Pred predložením ponuky môže záujemca požiadať o vykonanie obhliadky miesta
realizácie prác na základe telefonického dohovoru s p. Romanom Maťkom, tel. viď. v bode
1 výzvy.
5.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.
obstarávaných prác.

Uchádzač predloží ponuku na celý rozsah

Zmluvné podmienky:
Preddavky ani zálohové platby sa nebudú poskytovať. Vlastná platba sa bude realizovať
formou bezhotovostného platobného styku, na základe vystavenej faktúry. Faktúra sa vystaví
po ukončení a odovzdaní prác. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so
žiadnym uchádzačom v prípade, že ceny uvádzané v ponukách presiahnu stanovený limit
finančných prostriedkov, pridelených na predmet zákazky
Ostatné zmluvné podmienky sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou
výzvy príloha č. 3.
6.

Variantné riešenie:
Nie.

7. Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky: lehota plnenia – najneskôr
do 19.08.2017. Miestom plnenia je objekt Materskej škôlky v Turanoch na ul.
Obchodná
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a/ dňa17.07.2017 do 10,00 hod
b/ doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej
istej adrese. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať“,
„Výmena okien v MŠ-ul. Obchodná Turany“ , ako aj obchodným menom
uchádzača a sídlom verejného obstarávateľa,
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a sú ocenené v EUR,
e/ cenová ponuka musí obsahovať:
- základné identifikačné údaje uchádzača ako: obchodný názov, adresa
spoločnosti, IČO, IČ DPH,
- podpísané konateľom uchádzača, čestné vyhlásenie (Prílohu č. 1 výzvy),
- a návrh na plnenie kritéria – vyplnená príloha č. 2 tejto výzvy.
Poznámka: Ak uchádzač nie je platcom DPH návrh na plnenie kritéria uvedie
ako cenu konečnú a na túto skutočnosť vo svojej ponuke upozorní.
Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti: Verejný obstarávateľ je oprávnený
od úspešného uchádzača požadovať:
1.Doklad o oprávnení zabezpečovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky
v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) zákona o VO (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra -predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia
podnikateľ, výpis z obchodného registra - predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri, iné než živnostenské
oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov),
2. V zmysle § 34 ods. 1 písm. m) bod 2 zákona o VO – doklad pre preukázanie
požadovanej min. technickej a odbornej spôsobilosti stanovené pre okná – napr.
predložením dokladu zhody, resp. iného dokladu, z ktorého budú zrejmé technické
parametre dodávaných okien.
3. V zmysle § 34 ods. 1 písm. b) predloženie min. jednej referencie – zákazky na
podobný predmet obstarávania v hodnote 4500,-Eur bez DPH. V prípade ak bude
mať úspešný uchádzač takúto referenciu vystavenú v zozname referencií, vedenom na
Úrade pre verejné obstarávanie, nebude povinný túto referenciu predkladať.
f/ lehota na otváranie ponúk 17.07.2017 o 10,15 hod.
9. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
Z prevádzkových prostriedkov verejného obstarávateľa.
Predpokladaná hodnota – 4.950,- EUR bez DPH.
10. Kritéria hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena za celkový rozsah obstarávaných prác a tovarov v EUR
s DPH.
Turany, dňa 06.07.2017
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor

Prílohy:
-

Príloha č. 1 nákresy predmetu zákazky

-

Príloha č. 2 čestné vyhlásenie

-

Príloha č. 3 návrh na plnenie kritéria

-

Príloha č. 4 Návrh zmluvy o dielo

