Výzva na predkladanie ponúk
(1) Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
S í d l o:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Telefón:

obec Raková
Obec Raková, Raková 140
PSČ: 023 51 Raková
Mgr. Anton Heglas, starosta obce
00 314 234
2020553216
+421 41 434 1055

(2) Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie
Mgr. Anton Heglas, Obecný úrad Raková, Raková 140, 023 51 Raková
Tel. kontakt: 0905/609130
E-mail: anton.heglas@rakova.sk

(3) Názov predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy hasičskej zbrojnice č.199
Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných prác na diele a to zateplenie obvodového plášťa budovy
kontaktným zatepľovacím systémom.
(3.1) Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je :
·
príprava podkladu, odstránenie prvkov z fasády (konzoly, nevyužívané vedenia a pod., využívané prvky
opraviť a opätovne osadiť, využívané vedenia vložiť do chráničiek pod zatepľovací systém), odstránenie
uvoľnených častí brizolitovej omietky
·

odstránenie jestvujúcich parapetných plechov

·

vyrovnanie podkladu - nerovnosti obvodového plášťa

·
vlastné zateplenie /obvodový plášť a vonkajšie ostenia a nadpražia otvorov/ podľa Technologického
predpisu vrátane gumových tesnení, líšt a dotmelenia stálo-pružným tmelom
·

doplnenie výplne polyuretánovou penou obvodu okenného rámu

·

osadenie nových parapetných plechov do tmelu a na nové príponky

·

demontáž jestvujúcich a montáž nových vetracích mriežok

·

demontáž a montáž bleskozvodu

·

zabezpečenie revízie bleskozvodu

·

použitie montážnych lávok a lešenia

·
nátery všetkých ponechaných oceľových konštrukcií reaktívnou farbou a 2x syntetickým emailom, resp.
farbou 2x Akryl + 1x syntetický email s odmastením podkladu
Projektová dokumentácia je vyhotovená aj vrátane výmeny okien, dverí a zateplenia stropu budovy. Tieto
práce sa už zrealizovali a nenachádzajú sa vo výkaze výmer.

(3.2) Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 35000 EUR
(4) Komplexnosť dodávky: Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. Predmet zákazky nie je
rozdelený na časti. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku v rámci
predmetu zákazky
(5) Miesto a termín dodania predmetu zákazky
(5.1) Miesto dodania: Obec Raková,
(5.2) Termín dodania: najneskôr do 30.6.2020
(6) Typ zmluvného vzťahu : Uzatvorenie zmluvy o dielo
(7) Obsah ponuky: Uchádzač predloží v ponuke:
a) identifikačné údaje o uchádzačovi
b) Ponukový rozpočet vypracovaný na základe výkazu - výmer
(8) Lehota na predloženie ponúk : 31.1.2020
Ponuka musí byť doručená písomne:
elektronicky na adresu: anton.heglas@rakova.sk
poštou: na adresu uvedenú v bode 2
osobne alebo kuriérom na adresu uvedenú v bode 2
(9) Podmienky financovania zákazky : vlastné zdroje + dotácia zo štátneho rozpočtu SR

(10) Kritéria na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena
Pre účely vyhodnotenia sa použije celková navrhovaná cena v EUR vrátane DPH ( u neplatiteľov DPH cena
celkom). Víťazom súťaže sa stane ten uchádzač, ktorý navrhne za predmet zákazky najnižšiu celkovú cenu vrátane
DPH ( u neplatiteľov DPH cena celkom). Poradie ostatných uchádzačov sa stanoví podľa veľkosti ponukových cien.
(11) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného
obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
V Rakovej, dňa 14.1.2020
Vypracoval: Mgr. Anton Heglas

___________________________
Mgr. Anton Heglas
starosta obce

Príloha: Výkaz výmer, technická správa, projektová dokumentácia

