VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

DRUH ZÁKAZKY (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117)
ODDIEL I.
Obchodné meno
IČO
DIČ
IČ DPH
Sídlo (ulica a číslo)
Sídlo (mesto/obec)
PSČ
Krajina
Kontaktné miesto (miesta):
Kontaktná osoba:
Mobil:
Telefón:
Email:
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):
I.2. Druh verejného obstarávateľa
I.2.1. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu
I.2.2. Verejný obstarávateľ špecifikácia
I.2.3. Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona
ODDIEL II.
II.1.1. Názov zákazky
II.1.2. Druh zákazky
II.1.3. Miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo
poskytovania služieb
II.1.4. NUTS kód:
II.1.5. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
II.1.6. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
II.1.7. Ďalšie podmienky dodávky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
ODDIEL III.
III.1. Podmienky účasti

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
Školský poľnohospodársky podnik, n.o. Zemplínska Teplica
31256481
2021710592
SK2021710592
Hlavná 339
Zemplínska Teplica
07664
Slovensko
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
Ing. Marek Ferko
+421 905358091
+421 56 2851722
sppferko@stonline.sk
https://www.sppno.sk/dokumenty-informacie/verejne-obstaravanie/
Verejný obstarávateľ
Právnická osoba založená na osobitný účel
§ 7 ods. 1 písm. d)
PREDMET ZÁKAZKY
Výmena okien AB
Stavebné práce
Hlavná 339, Zemplínska Teplica, 076 64
SK 042
Stavebné práce - demontáž a montáž okien a dverí, búracie, tesárske a klampiarske práce, murárske
práce a izolačné práce
44221100-6; 44221100-7; 45213150-9; 45111100-9; 45321000-3; 45324000-4
Miesto dodania : sídlo verejného obstarávateľa. Platba so splatnosťou do 30 dní
podľa výkazu výmer
27 042,18 EUR
do 20.11.2018
OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE

III.1.2. Ekonomické a finančné postavenie

Podnikateľ v príslušnom odbore (Výpis z OR - fotokópia)
Platca DPH (Potvrdenie/kartička z DÚ - fotokópia)
Nevyžaduje sa

III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť

Cetifikát/Školenie na montáž od výrobcu okien a dverí (Certifikát/Potvrdenie o školení - fotokópia)

III.1.4. Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská

Nie

ODDIEL IV.
IV.1. Príprava a obsah ponuky

PONUKA UCHÁDZAČA

III.1.1. Osobné postavenie

IV.1.1.

Celá ponuka a doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vypracované v slovenskom alebo
českom jazyku. Ponuku uchádzač predkladá v listinnej podobe a písomnej forme, ktorá zabezpečí
trvalé zachytenie jej obsahu.

IV.1.2.

Ponuka vyhotovená uchádzačom musí obsahovať :
Doklady na
preukázanie splnenia podmienok účasti.
Obchodnú ponuku,
Technickú špecifikáciu, Návrh na plnenie kritérií, Rozpočet diela v súlade s výkazom výmer.

IV.1.3.

IV.1.5.

IV.1.6.
IV.1.7.
IV.2. Predloženie ponuky
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
IV.2.5.
IV.3. Lehota na predkladanie ponúk (dátum a čas)
ODDIEL V.
V.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
V.1.1. Spôsob výpočtu a uplatnenia kritérií

Návrh kritérií pozostáva z :
1.
Celková cena (bez DPH);
2.
Počet červených a hnedých odtieňov (doložiť menný zoznam/vzorkovník odtieňov)
Ponuka uchádzača obsahuje obchodné označenie tovarov a podrobný opis predmetu zákazky
(najmä údaje a doklady o splnení požadovaných technických parametrov a špecifikácii
požadovaných vo výzve a jej prílohách) a podmienok dodania, podrobný rozpis položiek predmetu
zákazky a ich ocenenie, ak to vyžaduje opis predmetu zákazky.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky bude
vyjadrená v mene EUR
Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača.
Uchádzač predloží kompletnú ponuku v jednom uzavretom a nepriehľadnom obale (ďalej len ako
„obálka“). Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu
otvoreniu.
Obálka ponuky musí byť označená textom „súťaž – neotvárať“ a heslom súťaže
„Výmena okien
AB“.
Súťažnú ponuku uchádzač doručuje prostredníctvom pošty na kontaktnú adresu uvedenú v Oddieli
I.
Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku a na celý predmet zákazky.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez ohľadu na výsledok obstarávania.
10.8.2018 15:00
POSTUP VYHODNOTENIA
Ekonomicky najvýhodnejšia ponuka

V.1.1.1. Kritérium č.1

Celková cena diela bez DPH (95 bodov).
Ponuke s najnižšou cenou sa pridelí maximálny počet bodov, ostatným ponukám sa body určia
pomerom najnižšej ceny ku nimi ponúkanej cene .

V.1.1.2. Kritérium č.2

Počet červených a hnedých odtieňov, z ktorých odberateľ má možnosť vybrať farebnú povrchovú
úpravu (5 bodov).
Ponuke s
najvyšším počtom odtieňov sa pridelí maximálny počet bodov, ostatným ponukám sa body určia
pomerom nimi ponúkaného počtu odtieňov ku maximálnemu ponúknutému počtu odtieňov.
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

DRUH ZÁKAZKY (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117)
V.1.3. Použije sa elektronická aukcia
V.2. Podmienky otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.1. Dátum a čas otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.2. Miesto otvárania a hodnotenia ponúk
V.2.3. Hodnotenie ponúk
V.2.4. Výsledkom verejného obstarávania bude
V.2.5. Zverejnenie výsledku verejného obstarávania
ODDIEL VI.
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
VI.2. Podmienky zrušenia súťaže

Nie
13.8.2018 13:00
Administratívna budova, Hlavná 339, Zemplínska Teplica
Verejný obstarávateľ pridelí čísla jednotlivým ponukám, overí neporušenosť obálok a otvorí ponuky.
Verejný obstarávateľ vykoná kontrolu a vyhodnotenie ponúk a následne určí poradie ponúk na
základe plnenia jednotlivých kritérií. S vybraným/víťazným uchádzačom začne rokovanie o
podrobných podmienkach plnenia diela.
Zmluva o dielo (záväzné podmienky viď vzor zmluvy)
https://www.sppno.sk/dokumenty-informacie/slobodny-pristup-k-informaciam/zverejnovaneinformacie/zmluvy/

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Nie
1.Na uzavretie zmluvy nemá uchádzač právny nárok.
2.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť, keď sa zmenia okolnosti, za
ktorých bola súťaž vyhlásená.
3.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk.
4.Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk, ak
najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladaný finančný limit verejného obstarávateľa.

VI.3. Ďalšie informácie a pokyny

VI.4. Prílohy výzvy
VI.5. Evidenčné číslo výzvy/spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
VI.6. Dátum vypracovania tejto výzvy

1.Informácie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom sa uskutočňujú
písomne elektronicky, poštou, faxom alebo telefonicky alebo ich kombináciou.
2.Ak verejnému obstarávateľovi nebude doručená ani jedna ponuka, vyzve na uzavretie zmluvy
ďalšieho vybratého záujemcu alebo záujemcov.
1. Projektová dokumentácia stavby
2. Výkaz výmer
Ostatné požiadavky
2018/OZ/07/01
18.7.2018
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3.

Odberateľ: Školský poľnohospodársky podnik, n.o., Zemplínska Teplica

Spracoval: Ing. Gabriela Babjáková

Projektant: Projekty - BK, s.r.o.

JKSO :

Dodávateľ:

Dátum: 11.04.2018

Stavba : Zateplenie administratívnej budovy
Objekt : SO 01 - Administratívna budova
Časť : 01 - Výplne otvorov

Zadanie - výkaz výmer
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

Spolu

PRÁCE A DODÁVKY HSV
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE
1 014 31023-8211

Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehlami v murive akejkoľvek
hr. na maltu MVC - podmúrovky a nadmúrovky z Porotherm

2,249 m3

0,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE
2 014 61242-5931

Omietka vnútorného ostenia okenného alebo dverného vápenná
štuková

35,632 m2

3 011 64899-1113

Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm

66,700 m

4 MAT 611 9A0202

Parapeta vnútorná plastová šír. 220 mm

66,700 m

5 011 62525-9239

Kontaktný zatepľovací systém zo šedého fasád. polystyrénu hr. 30
mm (napr. ISOVER EPS Greywall) - vrátane sklomriežky, lepidla,
kotiev a líšt ostenia

18,064 m2

0,00

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
6 013 96806-1112

Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2

7 013 96806-2354

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2

2,343 m2

8 013 96806-2355

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2

19,751 m2

9 013 96806-2356

Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2

55,680 m2

10 013 96806-2747

Vybúranie drev. stien plných alebo zasklených nad 4 m2

18,360 m2

11 013 96807-1136

Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2

12 013 96807-2559

Vybúranie kov. vrát nad 5 m2

13 013 96807-2641

Vybúranie kov. stien akýchkoľvek okrem výkladových

13,200 m2

14 013 96807-2875

Vybúranie kov. mreží do 2 m2

19,914 m2

15 013 97901-1111

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie

1,848 t

16 013 97901-1121

Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie

1,848 t

17 013 97908-1111

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km

18 013 97908-1121

Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km

49,887 t

19 013 97908-2111

Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m

5,543 t

20 013 97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach
"O"-ostatný odpad

5,543 t

86,000 kus

2,000 kus
5,280 m2

5,543 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

0,00

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV
764 - Konštrukcie klampiarske
21 764 76441-0350

Klamp. z AL plechu, oplechovanie parapetov rš 330

68,900 m

22 764 76441-0850

Klamp. demont. parapetov rš 330

62,215 m
0,00

764 - Konštrukcie klampiarske spolu:
766 - Konštrukcie stolárske
23 766 76644-1811

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30
cm dĺžky do 1,0 m

2,000 kus

24 766 76644-1821

Demontáž parapetných dosiek drevených, laminovaných šírky do 30
cm dĺžky nad 1,0 m

34,000 kus
0,00

766 - Konštrukcie stolárske spolu:
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné
25 767 76711-1130

Montáž dverí a zaskl. stien hliníkových

5,160 m2
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Zadanie - výkaz výmer
Por.

Kód

číslo

cen.

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

Jednotková

Konštrukcie

Špecifikovaný

výkaz-výmer

výmera

jednotka

cena

a práce

materiál

26 MAT 553 4C2152

Dvere vchodové 2-krídlové hliníkové s boč. svetlíkom 2400x2150
mm (10)

27 767 76763-1510

Montáž okien plastových

28 MAT 611 4B1047

Okno plast.1-krídlové S - 1100x600 mm (O2)

29 MAT 611 4B1775

Okno plast.1-krídlové OS - 1100x1150 mm (O1)

30 MAT 611 4B1916

Okno plast.2-krídlové S+ventilátor - 1100x600 mm (O3)

31 MAT 611 4B2407

Okno plast.2-krídlové O+OS - 2400x1450 mm (O4) s medziokennou
žalúziou

32 MAT 611 4B4227

Okno plast.3-krídlové OS+P+P - 2400x2550 mm (O5)

2,000 kus

33 MAT 611 4B42271

Okno plast.3-krídlové OS+P+P - 2400x2550 mm (O6)

2,000 kus

34 767 76765-1220

Montáž vrát otočných do oceľovej zárubne, do 9 m2

1,000 kus

35 MAT 553 447510

Vonkajšie oceľové 2-kr. vráta zateplené s povrch. úpravou
2400x2200 mm (11)

1,000 kus

Spolu

1,000 kus
227,200 m
10,000 kus
6,000 kus
1,000 kus
16,000 kus

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:

0,00

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:

0,00

Za rozpočet celkom

0,00
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

DRUH ZÁKAZKY (Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117)
Príloha 3
Montáž okien a dverí
Tvar okenných / dverových profilov
Počet tesnení okien
Bezpečnostné sklo (Charakteristika : VSG)
Vchodové dvere
Stavebný odpad
Práce/Materiály zahrnuté v projektovej dokumentácii a nešpecifikované vo
výkaze výmer
Realizácia prác
Projektová dokumentácia

Ostatné požiadavky
Montáž podľa požiadaviek pre nízkoenergetícké/pasívne stavby a STN 733134
Hladké, rovné (nie zaoblené) línie profilu
3 (so stredovým tesnením)
minimálne 4.4.2 (zvonku)
Určené do priemyselných objektov (nie rodinných domov)
Likvidácia stavebného odpadu zhotoviteľom
Zahrnie do ceny položiek určených výkazom výmer
S čiastočným obmedzením prevádzky obstarávateľa. Búracie a montážne práce vykonávať nadväzne
po jednotlivých kanceláriách.
Rozsah projektovej dokumentácie zahŕňa aj komplexné zateplenie objektu, ktoré nie je predmetom
tejto výzvy.
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