Obec Fačkov, Fačkov 69, pošta 013 15 Rajecká Lesná
Telefón:
041 5491128

Naše číslo: 538/2013/Mk

e-mail: starosta@obecfackov.sk
www.obecfackov.sk

Vybavuje: Ing. Miroslav Mikula

Dňa: 06. 05. 2013

Prieskum trhu pre zákazku s nízkou hodnotou – výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Fačkov týmto vykonáva prieskum trhu podľa § 102 na základe §4, ods. 5 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre:
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sály kultúrneho strediska“
pre projekt s názvom: „Spoznávajme sa cez šport a kultúru“
schváleného v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 2007 – 2013.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Fačkov
IČO:
00321265
Sídlo organizácie :
013 15 Fačkov 69
Internetová adresa:
www.obecfackov.sk
Kontaktné miesto:
013 15 Fačkov 69
Kontaktné osoby:
Ing. Miroslav Mikula – starosta obce
Telefón :
041 5491128
e-mail:
starosta@obecfackov.sk
2. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
3. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia sociálnych zariadení a sály kultúrneho strediska“
pre projekt s názvom: „Spoznávajme sa cez šport a kultúru“ schváleného v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce PL – SK 2007 – 2013.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:

11.500,- Eur

5. Obsah predmetu zákazky:
Dodávky prác a materiálu na:
a) rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove ZŠ:
- čiastočná rekonštrukcia inštalácie vody a odpadov (odpojenie a pripojenie novej sanity)
- dlažba a obklady: sekanie , izolačné nátery, položenie obkladu + dlažby (57m2)
- osadenie sanity - montáž záchodov, umývadiel a vodovodných batérií (po 6 ks)
- montáž 4 ks oddeľovacích priečok
- nátery stien po rekonštrukcii – cca 22 m2

3.000,- Eur
b) rekonštrukcia sociálnych zariadení v kultúrnom dome – pozostáva z prestavby (osadenia nových
dverí pre samostatné vchody do WC a osadenia oddeľujúcej priečky) podľa projektu Ing. Jozefa
Bôtoša (č. reg. 51583*I3) z 4/2013 a s tým súvisiacimi úpravami:
- vybúranie otvorov hlavných vchodových dverí do WC a rozšírenie do pánskych WC,
odstránenie dlažby podlahy chodby pánskych WC pre účely vodoinštalácie
- osadenie prekladu nad hlavné vchody do WC, oddeľujúcej priečky a zárubní podľa projektu,
stierkovanie a vybielenie
- prerobenie odpadu a vodoinštalácie – predĺženie do dámskych WC cca 3 m PVC potrubia

- prerobenie elektroinštalácie – 2 ks svietidla v chodbách, 2 ks vypínače a 2 ks zásuvky
- položenie dlažby v pánskom WC – cca 2,8 m2, obklady v chodbách WC – cca 4,5 m2,
osadenie sanity – 2x umývadlo a batéria
3.000,- Eur
c) rekonštrukcia sály kultúrneho domu – pozostáva z prestavby (vybúrania existujúcej priečky)
podľa projektu Ing. Jozefa Bôtoša (č. reg. 51583*I3) z 4/2013 a s tým súvisiacimi úpravami:
- vybúranie otvorov, osadenie spevňujúcej armatúry podľa projektu
- prekládka elektroinštalácie (svetelný obvod v dĺžke cca 12 m - 2x meď 1,5 mm2, osadenie
2x vypínač) a stierkovanie
- položenie dlažby cca 27 m2 do novovzniknutého priestoru
- dokončovacie práce a úprava – lišty cca 6,5 m a 2x svietidlá
- vybielenie sály po rekonštrukcii – cca 85 m2
5.500,- Eur
6. Možnosť predloženia variantných riešení:
- možnosť predloženia cenovej ponuky na jednotlivé časti zákazky samostatne
7. Trvanie zákazky:

01. 06. 2013 - 31. 07. 2013

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých
sa uvádzajú:
- úhrada po realizácii, splatnosť faktúry 14 dní
9. Podmienky účasti uchádzačov:
a) oprávnenie na min. 60% činnosti obsahu predmetu zákazky (uchádzač preukáže najneskôr
pri podpise zmluvy o dielo alebo iného záväzného úkonu), ostatné činnosti sú prípustné
dodávateľsky (zodpovedá uchádzač)
b) návrh ceny celkom vrátane DPH podľa obsahu predmetu zákazky, uvedeného v bode 5.
10. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
- uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto prieskume trhu
11. Lehota na predkladanie ponúk:

- do 24. 05.2013 do 13.00 hod.

12. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, poštou na adresu Obecný úrad vo Fačkove,
013 15 Fačkov č. 69, elektronicky na adresu starosta@obecfackov.sk.
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
14. Vyhodnocovanie ponúk:

Kritérium - komplexná alebo samostatná cena
Dňa 28. 05 .2013 o 10.00 hod

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) osobná ohliadka priestorov predmetu zákazky a projekt Ing. Jozefa Bôtoša uchádzačmi je
možná po dohode s obstarávateľom
b) ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

S úctou

Ing. Miroslav Mikula
starosta obce

