Váš list č./ zo dňa:

Naše číslo:
UTSO/85 /2017/3/554/Hor.

Vybavuje/tel.:
Ing. Horáček

Trnava
10.07.2017

Výzva na predloženie ponuky
na predmet zákazky:
„Kultúrny

dom Modranka - Zateplenie objektu“

v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a so Smernicou k zabezpečovaniu verejného obstarávania v podmienkach SKaŠZ MT
( § 117 ZVO - Zákazka s nízkou hodnotou - Práce )

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky v súlade s nasledovnou výzvou:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo organizácie:
Hlavná 17, 917 01 Trnava
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Turčan
IČO:
00 598 135
Kontaktná osoba:
Ing. Miroslav Horáček - technický úsek
Telefón:
+421 33 3236 437
Fax:
+421 33 5936 241
Elektronická pošta:
miroslav.horacek@skasz.trnava.sk
Internetová adresa:
www.skasz.trnava.sk
2. Predmet zákazky:
2.1/ - Predmetom zákazky je: Kultúrny dom v Modranke - Zateplenie objektu
2.2/ - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ): 45443000-4
2.3/ - Stručný opis zákazky:
Objekt KD je dvojpodlažná budova s kombinovanou valbovou a sedlovou strechou čiastočne
podpivničený. Obvodové steny sú murované z pálených tehál hr. 450mm. Na objekte KD boli po
etapách v rokoch 2011-2015 postupne vymenené výplne otvorov ( okná, dvere ) a strešná krytina.
Stavebné úpravy existujúceho objektu ( riešené v PD ) zahŕňajú nasledovné činnosti:
- zateplenie obvodových stien izoláciou na báze sivého polystyrénu hr. 150 mm s požiarnymi prekážkami z minerálnej vlny, silikátová omietka,
- zateplenie soklovej časti, stĺpov, vystupujúcich konštrukcii ( prístreškov ),
- výmena parapetov, nové zábradlia na balkónoch a lodžie ( vrátane nových dlažieb ),
- nový odkvapový chodník na JV strane KD,
- úprava rímsy a ďalšie súvisiace práce.
Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre SP a realizáciu stavby:
„Kultúrny dom Modranka - obnova budovy zateplením“, ktorú spracovala projektantka
Ing. Irena Kreutzová, RENAK, s.r.o., Bulharská 42, Trnava ( 05/2017 ).
Podrobnejší opis prác a dodávok je uvedený v technickej správe - PD.
2.4/ - Záujemcom sa odporúča pred predložením ponuky vykonať obhliadku miesta realizácie.
( kontaktná osoba Ing. Horáček, tel. č.: 33/ 3236 437 ).
2.5/ - Celková predpokladaná hodnota zákazky je: 81 000 - eur bez DPH.
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3. Miesto realizácie predmetu zákazky:
3.1/ - Kultúrny dom v Modranke, Seredská 131, Trnava - Modranka
4. Lehota realizácie predmetu zákazky:
4.1/ - Zateplenie celého objektu kultúrneho domu v Modranke je rozložené na dva roky.
4.2/ - V roku 2017 sa bude realizovať len časť - „Juhovýchodná fasáda“ s predpokladaným termínom
začatia 08 /2017 a ukončením 09 /2017.
4.2/ - Zvyšné tri strany objektu sa budú realizovať na jar v roku 2018.
5. Súťažné podklady v elektronickej forme tvorí:
5.1/ - Výzva na predloženie ponuky
5.2/ - Súťažné podklady
5.3/ - Projektová dokumentácia pre SP a realizáciu stavby ( RENAK, s.r.o., 05/2017 )
5.4/ - Krycí list ponuky ( Príloha 1 )
5.5/ - Výkaz výmer ( Príloha 2 )

6. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
6.1/ - Požadované doklady uvedené v súťažných podkladoch ( v časti 2 - Podmienky účasti uchádzačov )
6.2/ - Krycí list ponuky ( podľa prílohy 1 ) podpísaný štatutárnym orgánom
6.3/ - Zmluva o dielo
6.4/ - Ocenený výkaz výmer ( v požadovanom rozsahu - podľa prílohy 2 )
7. Miesto predloženia ponuky:
7.1/ - Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, 917 01 Trnava
8. Spôsob predkladania ponúk:
8.1/ - Cenovú ponuku treba doručiť poštovou zásielkou alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa
uvedenú v bode 7.1 tejto výzvy.
8.2/ - Lehota na doručenie ponuky je: 24.07.2017 do: 10:00 hod.
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
9.1/ - Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.
9.2/ - Cenu za predmet zákazky tvorí sumár jednotkových cien prenásobený požadovaným množstvom.
Do navrhovanej ceny za predmet zákazky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou
predmetu zákazky, teda aj tie, ktoré nie sú vyslovene popísané, ale ktorých logicky vyplýva z
kontextu položky a charakteru prác vrátane nákladov na dopravu.
9.3/ - Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu v zložení:
9.3.1/ - navrhovaná cena bez DPH
9.3.2/ - sadzba DPH a výška DPH
9.3.3/ - navrhovaná cena vrátane DPH

9.4/ - Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhovanú cenu a súčasne na túto skutočnosť
v ponuke upozorní.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
10.1/ - Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH.
11. Obchodné podmienky:
11.1/ - S úspešným uchádzačom verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu o dielo ( ZoD ) podľa § 536 a
násl. Obchodného zákonníka.
11.2/ - Návrh ZoD je súčasťou súťažných podkladov.
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12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
12.1/ - Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého cena za celý predmet zákazky bude najnižšia,
t.z., že po skončení elektronickej aukcie sa umiestni na 1. mieste.
12.2/ - Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi do troch pracovných dní ocenený výkaz
výmer ( príloha 2 ), ktorého jednotkové ceny budú vychádzať z ceny za predmet zákazky získanej
z vyhodnotenia ponúk elektronickou aukciou. Takto ocenený výkaz výmer bude tvoriť prílohu k
zmluve o dielo.
12.3/ - V prípade, že úspešný uchádzač stratí schopnosť zabezpečiť realizáciu predmetnej zákazky,
verejný obstarávateľ príjme ponuku uchádzača, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako
ďalší v poradí.
12.4/ - Proti výsledku verejného obstarávania pri postupe zadávania zákazky podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní nie je možné podať námietku.
12.5/ - Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo redukovať rozsah zákazky alebo neprijať žiadnu
ponuku v prípade, ak cena úspešnej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených
v rozpočte verejného obstarávateľa na predmet zákazky.

Dátum: 10.07.2017

......................................
Ing. Martin Turčan
riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava

Prílohy :  Súťažné podklady
 Projektová dokumentácia ( PD )
 Krycí list ponuky - ( Príloha 1 )
 Výkaz výmer - zadanie - ( Príloha 2 )
 ZoD
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