Obec Fačkov, Fačkov 69, pošta 013 15 Rajecká Lesná
e-mail: starosta@obecfackov.sk
www.obecfackov.sk
Telefón: 041 5491128

Naše číslo: 794/2013/Mk

Vybavuje: Ing. Miroslav Mikula

Dňa: 20. 08. 2013

Prieskum trhu pre podlimitnú zákazku – výzva na predkladanie cenovej ponuky
Obec Fačkov týmto vykonáva prieskum trhu v zmysle § 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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. Predmet zákazky:
Rekonštrukcia vodoinštalácie, odpadu a WC v prevádzke Hostinca Urbár, Fačkov č. 56.
3. Druh zákazky:
Podlimitná zákazka podľa zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
5. Termín realizácie zákazky:

4.500,- Eur
03. 09. 2013 - 20. 09. 2013

6. Opis predmetu zákazky:
Dodávka prác a materiálu na rekonštrukciu vodovodnej prípojky, odpadu a WC pre personál
v priestoroch prevádzky Hostinca Urbár, Fačkov č. 56:
a) rekonštrukcia vodovodnej prípojky
- napojenie vodovodnej prípojky na existujúcu inštaláciu (dĺžka potrebného prepojenia
cca 11 m PE potrubia pred povrchom steny + izolácia, koncovky a ukotvenie)
b) rekonštrukcia odpadu
- výkopové práce ryhy na uloženie odpadového potrubia do zeme mimo budovy – cca 8 m
a vysekanie otvoru do steny žumpy
- vytvorenie ryhy a manipulačného priestoru na uloženie a pripojenie odpadového
potrubia v budove (podválka, vstupná chodba, mužské a zamestnanecké WC – cca 10 m
(vyrezanie dlažby a podkladného betónu, betónu a výkopové práce)
- rekonštrukcia odpadového potrubia v dĺžke cca 20 m (nová prípojka na zamestnanecké
WC, napojenie odpadového potrubia na existujúce odpadové potrubie v mužskom WC,
prepojenie so žumpou)
- zasypanie ryhy, zhutnenie, v budove - podkladný betón, penetrácia (izolácia), položenie
dlažby v kvalite porovnateľnej okolitej dlažbe v danom mieste – cca 5 m2.
c) dobudovanie WC pre personál
- osadenie zárubne a dverí (60 cm), omietka vnútornej steny cca 2 m2
- položenie dlažby v kvalite mužského WC – cca 0,8 m2 (podkladný betón, penetrácia
(izolácia), dlažba s 10 cm soklíkom, osadenie a napojenie WC na vodoinštaláciu)
- doplnenie elektroinštalácie na osvetlenie (z bodu napojenia vo vzdialenosti cca 0,5 m od
vstupu do WC
- vybielenie rekonštruovaných častí WC.

7. Možnosť predloženia variantných riešení:
8. Typ zmluvy:

Nie
Zmluva o dielo

9. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce. Verejný obstarávateľ neposkytuje
zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou.
Právo vystaviť faktúru vznikne dodávateľovi po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky. Faktúra je
splatná do 14 dní od dňa doručenia.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
- 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)
12. Rozsah a forma ponúk:
a) návrh ceny celkom. Cena vrátane DPH, ak je uchádzač platcom DPH
b) súčasťou musí byť predloženie aj čiastkových cenových kalkulácií, podľa členenia zákazky
v opise predmetu zákazky (uvedeného v bode 5)
13. Lehota na predkladanie ponúk:

do 28. 08. 2013 do 13.00 hod.
(rozhodujúci je dátum a čas doručenia)

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

Komplexná cena

Dňa 30. 08 .2013 o 14.00 hod.
O výsledku budú uchádzači písomne informovaní.

17. Použitie elektronickej aukcie:

Nie

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) osobná ohliadka priestorov predmetu zákazky 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.
19. Dátum zverejnenia:

21. 08. 2013

Ing. Miroslav Mikula v. r.
starosta obce

