Obec Ráztoka, Ráztoka 124, 976 97 Nemecká
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci
prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní vyhlasuje výzvu
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Ráztoka
Sídlo organizácie : Ráztoka 124, 976 97 Nemecká
IČO: 00313777
DIČ: 2021121399
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Číslo účtu IBAN: SK70 5600 0000 0020 9577 2001
Kontaktná osoba: starostka obce
Meno a priezvisko: Zuzana Vaníková
Č. tel.: 048 / 618 22 84
Č. faxu: 048 / 618 22 84
e- mail: raztoka@slovanet.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II. Opis
Názov predmetu zákazky : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác prieskumom trhu
s názvom: „Rekonštrukcia a modernizácia spoločenského domu,
Modernizácia čelnej časti spoločenského domu vchodové dvere
a presklená stena“
Druh zákazky: stavebné práce ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý
predmet zákazky.
Miesto poskytnutia služby: obec Ráztoka, obecný úrad
Termín poskytnutia služby: jún 2015
Stručný opis zákazky:
Spoločný slovník obstarávania:
45421131-1
44221200-7
Predmetom zákazky je poskytnutie uskutočnenia stavebných prác modernizácie čelnej časti
spoločenského domu - vchodových dverí a presklenej steny
Popis súčasného stavu miesta realizácie zákazky:
 vchodové dvere vonkajšie 2 kusy: dvojkrídlové lineárne dvere 2 ks
rozmery (š x v) 1600 mm x 2325 mm
 vchodové dvere vnútorné: dvojkrídlové lineárne dvere 1 ks
rozmery (š x v) 1650 mm x 2500 mm
Verejný obstarávateľ požaduje :

-

demontáž pôvodných vchodových a vnútorných dverí
montáž a osadenie nových dverí
murárske a začisťovacie, dokončovacie práce
záruka 36 mesiacov, pozáručný servis

Požadované parametre vchodových a vnútorných dverí a zasklenej steny:
 2x lineárne dvere, dvojkrídlové, bielej farby, o rozmeroch 2325 mm x 1600 mm
s kľučkami a otváraním dovon, z toho dvere na obecný úrad s 3 – bodovým zámkom
 Sklená výplň: sklo 4-16-4/AR/1,0 M2K
 konštrukcia dverí musí spĺňať požiadavky na maximálnu záťaž – vysokú frekvenciu
otvárania pre vchodové aj vnútorné dvere - použitie kvalitných, trvácnych
komponentov
 5 komorový profil rámu s oceľovou výplňou
 Celoobvodové tesnenie spolu s vnútorným tesnením zabezpečujúce ochranu proti
hluku a vplyvom počasia
 Celková dĺžka steny vrátane dverí je 7050 mm
 Nad dverami po celej dĺžke bude plastová výplň vo výške 32,5 cm. Spodná časť dverí
a steny bude plastová výplň do výšky cca 80 cm
 Vnútorné dvere, 1 kus, biela farba, výška 2500 mm, šírka 1650 mm, plastová výplň
nad dverami je vo výške cca 450 mm, spodná plastová výplň do 80 mm,
5-komorový profil
 3-bodový zámok a guľa z vonkajšej strany, z vnútornej strany kľučka, otváranie dovon
 Prispôsobenie elektronickému vrátnikovi

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady za predmet ponuky vrátane dopravy, dodania a
montáže tovaru a materiálu na adrese obecného úradu Ráztoka
Rozsah plnenia:
„Modernizácia čelnej časti spoločenského domu vchodové dvere a presklená stena“ podľa
požiadaviek objednávateľa.
III. Predpokladaná hodnota zákazky
Hodnota 3 300,00 EUR bez DPH
IV. Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov a zdrojov štátneho rozpočtu.
V. Podmienky účasti : doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia/
VI. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny:
Uchádzač predloží ponuku v obálke osobne na obecný úrad Ráztoka na adrese Ráztoka 124.
Na obálke je potrebné uviesť : CP – DVERE
Cenová ponuka musí obsahovať cenu spolu bez DPH, výšku DPH, s DPH.
Do navrhovanej ceny uchádzač zahrnie všetky náklady spojené so zabezpečením stavebnej
práce modernizácie.
VII. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 05.06.2015 do 14,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na
predloženie ponuky nebude prijatá.
Miesto predkladania ponúk: Obecný úrad Ráztoka 124, Nemecká 976 97

Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá ponuku v
pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
VIII. Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritériom bude najnižšia ponúknutá cena bez DPH.
IX. Obsah ponuky :
Cenová ponuka
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
X. Lehota viazanosti : 30. júna 2015
XI. Ostatné :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo:
– Zrušiť použitý postup zadávania zákazky na predmet zákazky v prípade, že sa zmenia
okolnosti, za ktorých sa vyhlásila
– Neprijať ani jednu ponuku v prípade, že predložené ponuky budú vyššie ako je suma
finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto zákazky.
Miesto a dátum zverejnenia výzvy :
V Ráztoke , dňa : 28.05.2015

Zuzana Vaníková
starosta obce

