
                 „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov,
                            Lontov č. 48 , 935 75 Ipeľský Sokolec

                   Výzva na predloženie cenovej ponuky
  v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods.9 ( v prechodnom období § 155m ods. 13 ) zákona č.
25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Druh zákazky : Zákazka na poskytnutie služby.
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie

Úradný názov: „PLATAN“, Zariadenie sociálnych služieb Lontov
IČO: 00596841
Poštová adresa : Lontov 48
PSČ: 935 75
Mesto / obec : Lontov
Štat : Slovenská republika
Kontaktná osoba: Monika Botková
Telefón: 036 / 7787218
Fax: 036 7787218
E-mail : platanzss@gmail.com, alebo monikabotkova@platanzss.sk

Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa ( URL) :http:// www.platanzss.sk
Ďalšie informácie , súťažná a doplňujúce podklady možno získať na týchto adresách, v pracovných dňoch od
8.00 hod až do 15:30 hod.
Ponuky sa doručujú na tú  istú  adresu .

2.Druh verejného obstarávateľa :
Organizácia riadená verejným právom.
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona :
§ 6 ods.1 písm. d)

3. Predmet zákazky
zákazka na uskutočnenie stavebných prác- uskutočňovanie stavebných prác

4. Názov predmetu zákazky
„Oprava prístrešku“

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky

6. Opis predmetu zákazky
Jedná sa o realizáciu opravu prístrešku .Prístrešok je postavený nad miestnosťami, ktoré sa využívajú ako skladové 
priestory na separovaný zber odpadu do obdobia vývozu. V súčasnej dobe je prístrešok v havarijnom stave, nosná 
strešná konštrukcia je vytvorená z drevených krokiev, ktoré sú značne poškodené, azbestocementová strešná krytina je 
popraskaná. Strecha je nezateplená. PO odstránení havarijného stavu bude prístrešok využitý aj na voľnočasové a 
záujmové činnosti pre klientov ZSS.

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

•nová krytina – trapézový pozinkovaný plech hrúbky min. 0,8 mm vrátane nad stenou – východná strana  ( stena od 
kaštieľa) – celková plocha plocha cca 150m² – likvidácia v súlade s platným zákonom

•rozobratie a likvidácia starej strechy z eternitu cca 130 m²
•drevené hranoly – výplň ne železnú konštrukciu pod trapézový plech
•zabetónovanie podlahy
•oprava omietok šopy a miestností pod šopou a schodiska do podkrovnej miestnosti ( okrem starej kotolne) a 
vymaľovanie stien
•nafarbenie železnej konštrukcie strechy šopy-základná + vrchná farba a ošetrenie dreva proti červotočom
•zabetónovanie alebo vymurovanie a omietnutie steny (vchodovej) do výšky cca 60 cm v dĺžke cca 10 m
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•vybudovanie krbu na opekanie a ohniska ( krb na opekanie klenbového tvaru vnútorný rozmer hĺbka 80 cm šírka 70 
cm a pripojením do existujúceho komína, ohnisko s vnútorným rozmerom 70 x 70 cm  a výška 75 cm a nad ohniskom 
lapač dymu pripojený do komína)
•zhotovenie lavičiek upevnených o stenu v dĺžke 3 m x počet 10 ks (konštrukcia lavičiek – železná a sedenie drevo 
hrúbka 5 cm šírka 30 cm)
•obloženie krytu nad schodiskom do roviny výmurovkou a vrch drevom, rozmer cca výška 0,75 cm dĺžka 400 cm a 
šírka 100 cm
•dvere a zastrešenie miestnosti pod šopou rozmer 180 x 450 cm
•zábradlie pri vchode okolo jarku ku vchodu z 5/4“ a 3/4“ trúbky v dĺžke 15 m
•rekonštrukcia steny vchodu  a brány ( stena a bránu je potrebné spevniť, zrekonštruovať a nafarbiť)

8. Miesto dodania predmetu zákazky
„PLATAN“,Zariadenie sociálnych služieb Lontov, 935 75

9. Spoločný slovník verejného obstarávania ( CPV )
Hlavný predmet:
Ďalšie predmety:

10. Kategória služby
(len v prípade zákazky na poskytnutie služieb: podľa prílohy č.2 alebo 3 k zákonu č. 25/2006 Z .z.)
0
11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Predpokladane ukončenie dodavky : 15.11.2013

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky ani zálohy. Úhrada predložených faktúr ( daňových dokladov) za dodaný tovar sa bude
hradiť na základe dodacích listov ( resp. preberacích protokolov) potvrdených verejným obstarávateľom
bezhotovostným prevodom v zmysle príslušných platných predpisov. Splatnosť faktúr bude minimálne 30 dní od
ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na dodanie predmetu
zákazky je vyššia ako pridelené finančné prostriedky.
Maximálna hodnota zákazky s DPH :
Hodnota : 16 200  EUR s DPH

13. Podmienky účasti

13..1 Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti :
- § 26 ods. 1, písm. f) je oprávnený dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu – dokladom o oprávnení podnikať ( predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky) ,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu , alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname
vedenom profesijnou organizáciou /overenou fotokópiou, ktorá nesmie byť staršia ako 3 mesiace/.

14. Uplynutie lehoty na prijímanie žiadostí do zákazky ktorá nespĺňa ustanovenia podľa § 4 zákona
Podrobný opis si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese :
– ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
Kontaktná osoba : Monika Botková
Telefón: 036/7787218
Fax: 037/6925922
E- mail : platanzss@gmail.com
Lehota na prijímanie žiadosti : bez lehoty (do lehoty na predloženie ponúk)
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15. Obsah ponuky
Časť ponuky „Ostatné“
•Vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov uvedených v ponuke
• § 26 ods. 1, písm. f) je oprávnený dodávať tovar , uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu – dokladom o oprávnení podnikať ( predmet činnosti musí byť v súlade s predmetom zákazky) ,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu , alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname
vedenom profesijnou organizáciou /overenou fotokópiou/.
Časť ponuky „Kritériá“
•  samostatný  list , na ktorom je uvedený názov alebo obchodné meno uchádzača ,
  adresa alebo sídlo uchádzača a návrh na plnenie jednotlivých kritérií
                     
•návrh zmluvy , ktorý bude prílohou výzvy na predloženie cenovej ponuky
•cenová ponuka
 
Všetky požadované doklady , ktorými uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti  vo verejnom obstarávaní , resp. 
ďalšie požadované dokumenty musia byť originály ,   alebo úradne osvedčené kópie originálov , nie staršie ako 3 
mesiace.

16. Cena
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov .
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v Eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“ ), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v
zložení :

•navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

•sadzba DPH a výška DPH
• navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platcom DPH, 
upozorní.
.
17. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum : 19.8.2013 do 11:30hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
– ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
Kontaktná osoba : Monika Botková
Telefón: 036/7787218
Fax: 037/6925922
E- mail : platanzss@gmail.com

18. Otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania časti ponúk „Ostatné “: dátum bude uvedený najneskôr  v deň otvárania na webovej stránke 
obstarávateľa podľa § 41 zákona.
Dátum a čas otvárania časti ponúk „Kritériá „ :dátum bude uvedený najneskôr  v deň otvárania na webovej stránke 
obstarávateľa .
Miesto otvárania ponúk : „Platan“,Zariadenie sociálnych služieb Lontov, spoločenská  miestnosť

19. Kritéria na hodnotenie ponúk :
Cena za dodanie predmetu zákazky. - 1. cena
Víťazom sa stane uchádzač, ktorí ponúkne najnižšiu cenu.

20. Lehota viazanosti ponúk
10.10.2013

21. Ďalšie informácie

Súťažné podklady : Súťažné podklady neboli v prípade tohto postupu zadávania zákazky spracované, nakoľko
všetky potrebné údaje sú uvedené v tejto výzve.

•Vyhotovenie ponuky
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Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá trvale zabezpečí zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť 
vyhotovená, písacím strojom alebo tlačiarenským zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný.

•Predkladanie ponúk
Uchádzač vloží každú časť ponuky „Ostatné“ a „Kritériá“ do  samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálky ponúk musia 
byť uzatvorené,prípadne zabezpečené proti nežiaducemu otvoreniu. Obe časti ponuky vloží potom do jednej obálky, 
ktorá musí byť označená požadovanými údajmi :
Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje :
16.2.1. adresa uvedená v bode 1
16.2.2. adresa uchádzača (jeho obchodne meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
16.2.3. označenie „neotvárať“, označenie heslom „Oprava prístrešku“

22. Vyhradené právo účasti len záujemcov, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska?
Neprichádza do úvahy.

23. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

24. Zodpovedná osoba
Meno zodpovednej osoby : Monika Botková

Podpis zodpovednej osoby : …...............................

25. Dátum zverejnenia podľa § 9 zákona č. 25/2006 v znení neskorších predpisov

07.08.2013

Schválila:

….............................................
PhDr. Valéria Solmošiová
riaditeľka „PLATAN“,ZSS Lontov
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