Obec Kráľov Brod , Obecný úrad Kráľov Brod
925 41 Kráľov Brod č. 4,
tel.: 03147780335, fax:03147780364, e-mail: kralov.brod@post.sk

Výzva na predloženie ponuky
(Prieskum trhu)
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Kráľov Brod
Kontaktná osoba:
PhDr. Pavel Racsko - starosta
S í d l o:
Obecný úrad
Obec (mesto):
Kráľov Brod
Ulica:
Telefón:
0908 727 151
Elektronická pošta:
kralov.brod@post.sk
Internetová adresa:
www.kralovbrod.sk

IČO: 00 306 053
DIČ: 2021153596
PSČ: 925 41
Číslo: 4
Fax: 031/ 7780 364

2. Druh zákazky: Práce
3. Názov zákazky: Odstránenie havarijného stavu - výmena okien
4. Opis zákazky:
V rámci zákazky budú vykonané bežné stavebné práce na objekte základnej školy s materskou
školou s VJM v Kráľovom Brode. Stavebné práce budú zamerané na výmenu drevených okien na
plastové, vrátane dodávky nových okien, plastových vnútorných a hliníkových vonkajších parapetov
a stavebných úprav po výmene okien. Rozmer okien 2100 x 2350 mm – 10 ks a 1450 x 1750 mm 4
ks.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 45214000-0
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 18 034,09 Eur bez DPH
6. Miesto uskutočňovania stavebných prác:
Základná škola s materskou školou s VJM, 925 41 Kráľov Brod č. 6
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu. Ak
súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do úvahy.
9. Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služieb:
1 mesiac od účinnosti zmluvy
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa
uvádzajú:
Predmet zákazky sa bude realizovať z finančnej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, a spolufinancovaný z finančných prostriedkov vyhlasovateľa verejnej súťaže.

11. Platobné podmienky/fakturácia:
Úhrada za stavebné práce bude realizovaný formou bezhotovostného platobného styku. Verejný
obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Faktúry budú uhradená v súlade
s podmienkami v zmluve uzatvorenej s úspešným uchádzačom. Cena bude objednávateľom
uhradená po ukončení a odovzdaní predmetu zákazky v sume skutočne prevedených prác, do výšky
ponukovej ceny.
12. Pokyny k predloženiu ponuky:
- predloženie cenovej ponuky podľa prílohy č. 1 výkaz - výmer
- predloženie kópie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
13. Lehota na predkladanie ponúk: 27.1.2014, 12:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:
„Cenová ponuka – Výmena okien ZŠ“- Neotvárať !
14. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 27.1.2014 o 12,30 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto
výzvy. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne oznámené uchádzačom.
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
16. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavreté podľa Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný uchádzač.
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.3.2014
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania, ak:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na
predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
- najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného
obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu obstarávania.
V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit podľa § 4 ods. 3 písm. b) zákona, verejný
obstarávateľ vyhlási nový postup verejného obstarávanie na túto zákazku postupom podlimitnej zákazky
bez využitia elektronického trhoviska podľa § 100 zákona.

V Kráľovom Brode, 20.1.2014
–––––––––––––––––––––––––––––
PhDr. Pavel Racsko
starosta obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Názov stavby

Odstránenie havarijného stavu - výmena okien

JKSO

Názov objektu

Základná škola s materskou školou s VJM

EČO

925 41 Kráľov Brod č.6

Miesto

Kráľov Brod

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

822

Obec Kráľov Brod, 925 41 Kráľov Brod č. 4

00306053

2021153596

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

Projektant
Zhotoviteľ
Spracoval

Merné a účelové jednotky
Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A

Základné rozp. náklady

B

Doplnkové náklady

C

Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV

Dodávky

8 Práca nadčas

13 Zariad. staveniska

2

Montáž

9 Bez pevnej podl.

14 Mimostav. doprava

3 PSV

Dodávky

10 Kultúrna pamiatka

15 Územné vplyvy

4

Montáž

11

16 Prevádzkové vplyvy

5 "M"

Dodávky

17 Ostatné

6

Montáž

18 VRN z rozpočtu

7 ZRN (r. 1-6)

12 DN (r. 8-11)

19 VRN (r. 13-18)

20 HZS

21 Kompl. činnosť

22 Ostatné náklady

Projektant

D

Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22
Dátum a podpis

Pečiatka

24 DPH

20,00 % z

Objednávateľ
25

E
Dátum a podpis

Cena s DPH (r. 23-24)
Prípočty a odpočty

Pečiatka

Zhotoviteľ

26 Dodávky objednávateľa
27 Kĺzavá doložka

Dátum a podpis

Pečiatka

28 Zvýhodnenie + -

REKAPITULÁCIA
Stavba: Odstránenie havarijného stavu - výmena okien
Objekt: Základná škola s materskou školou s VJM v obci Kráľov Brod

Objednávateľ:

Obec Kráľov Brod, 925 41 Kráľov Brod č. 4

Zhotoviteľ:
Dátum:
Kód

Popis

Dodávka

Montáž

Cena celkom

1

2

3

4

5

PSV
1
2

Práce a dodávky PSV
Konštrukcie klampiarske a doplnkové kovové
Dokončovacie práce - maľby

Celkom

SÚPIS PRÁC A DODÁVOK
Stavba: Odstránenie havarijného stavu - výmena okien
Objekt: Základná škola s materskou školou s VJM, 925 41 Kráľov Brod č.6

JKSO: 822
EČO:

Objednávateľ:

Spracoval:

Obec Kráľov Brod, 925 41 Kráľov Brod č. 4

Zhotoviteľ:

Dátum:

P.Č
.

Kód položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

1

2

3

4

5

6

7

PSV

Práce a dodávky PSV

764

Konštrukcie klampiarske a doplnkové kovové

1 767631336
2

6114120500

Demontáž a montáž okna plastového šesťdielneho so zasklením šírky 2100 mm x
výšky 2350 mm

ks

10,000

Plastové okno šesťkrídlové otváravé, otváravo sklopné výšky/šírky 2350/2100 mm ks

10,000

3 767631325

Demontáž a montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1450 mm x
výšky 1750 mm

ks

4,000

4 6114120700

Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otváravo sklopné výšky/šírky 1750/1450 mm

ks

4,000

5 764410850

Demontáž a montáž vnútorných a vonkajších parapetov šírky 2100 mm x od
100mm do 330 mm

ks

10,000

6 6114120500

Vnútorné a vonkajšie parapety šírky 2100 mm x od 100mm do 330 mm

ks

10,000

7 764410850

Demontáž a montáž vnútorných a vonkajších parapetov šírky 1450 mm x od
100mm do 330 mm

ks

4,000

8 6114120500

Vnútorné a vonkajšie parapety šírky šírky 1450 mm x od 100mm do 330 mm

ks

4,000

9 941941031

Montáž pojazdného lešenia ľahkého pracovného radového s podlahmi šírky 1,20 m
a výšky do 3 m
m2

50,000

10 941941192

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia pojazdného lešenia

m2

50,000

11 941941831

Demontáž pojazdného lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahmi, šírky
1,20 m a výšky do 3 m

m2

50,000

12 998011003

Presun hmôt pre budovy ZŠ s MŠ s VJM - Kráľov Brod

t

11,000

783

Dokončovacie práce - maľby

13 784402802

Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky nad 3,60 m

m2

456,150

14 784452200

Maľba Jupol stien a stropov včetne pačakovania

m2

872,300

15 784452200

Penetrácia a maľba Jupol stien a stropov

m2

872,300

Celkom

