CENTRUM ÚČELOVÝCH ZARIADENÍ
Rekreačná 13, 921 Ol Piešťany

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
Jednoduchá zákazka na poskytnutie služby
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 2512006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
l.
1.1

1.2

Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Centrum účelových zariadení
Názov verejného obstarávateľa:
Rekreačná 13, 921 Ol Piešťany
Adresa:
Krajina:
Slovenská republika
42 137004
IČO:
2022739697
DIČ:
EXTECO s.r.o.
Kontaktné miesto:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Telefón:
E-mail:

II.

Gorkého 3, 811 Ol Bratislava
46547894
2023462100
Josef Macák
+421 948398998
macak@exteco.eu

OPIS

Názov zákazky:
Projekčná činnosť na rekonštrukciu objektu
Druh zákazky:
Služba
Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky
Hlavné miesto poskytovania služieb:
Svidník
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je:
Návrh projektu na realizáciu rekonštrukcie objektu na zavedenie výroby plastových okien a
dverí v objeme cca. 30 okien/zmena. Predmet zákazky zahrnuje komplexné vyhotovenie
projektu, ktorý bude obsahovať nasledujúce časti:
A) Projekt na OHLÁŠKU - Zmena účelu využitia:
1.
2.
3.
4.

Architektonické a stavebné riešenie
Statika
Zdravotechnika a plynofikácia
Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody a osvetlenie

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Požiarna ochrana
Vykurovanie
Prípoj ka NN
Prípoj ka STL
Splašková kanalizácia
Prípoj ka vody
Spevnené plochy a dopravné riešenie
Sadové úpravy

B) Inžinierska činnosť, vybavenie kladných stanovísk od dotknutých inštitúcii.:
1.
2.
3.
4.
5.

Ministerstvo vnútra SR odbor správy nehnuteľného majetku a investičnej výstavby
Technická inšpekcia
Riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Okresný úrad Svidník odbor starostlivosti o životného prostredia
Mestský úrad Svidník Odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho
rozvoja
6. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
7. Slovenský zväz telesne postihnutých
8. Krajské riaditeľstvo policajného zboru
9. Východoslovenská energetika
10. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.

III.

Administratívne informácie

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 11.02.2015
Čas: 12:00 hod.
Spôsob predkladania ponúk: elektronicky na email biumannova@exteco.eu
Predpokladaná hodnota zákazky:
V rozsahu <15000 € bez DPH.
IV.

Podmienky účasti

Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení podnikať vo forme kópie výpisu z Obchodného registra SR.

v.

Kritéria vyhodnotenia ponúk

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
1) Najnižšia cena za predmet zákazky
2) Kvalita prevedenia
Spôsob vyhodnotenia:
2

Najnižšia cena (y) - za položky 1 vyhodnocovaných

Merná
jednotka

Položka
1.1.

ponúk

Fixná cena projektu

Cena za MJv
€bezDPH

Cena za MJv
€sDPH

ks

Spôsob vyhodnotenia:
Kvalita prevedenia - za položky 2 vyhodnocovaných

ponúk

2.1. Zákazky projekčnej činnosti realizované v oblasti výstavby objektov podobného rozsahu
za posledných 5 rokov:
(počet a názov projektov)

VYHODNOTENIE VÁH JEDNOTLIVÝCH
1. Najnižšia cena za predmet zákazky
1.1.
80%
2. Kvalita prevedenia
2.1.
20%

KRITÉRIÍ:
80%

20%

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Trvanie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávkaJy na poskytnutie uvedenej služby. Doba
trvania zákazky: do 12.12.2015.
VII.

Iné informácie týkajúce sa zákazky

•

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného
obstarávatel'a. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku na základe vystavenej objednávky po dodaní služby.

•

Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači informovaní o výsledku verejného
obstarávania elektronicky, cestou e-mailovej komunikácie.

Dátum odoslania výzvy:

Príloha 1: Súčasný stav objektu - realizácie projektu
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