OBE C - O B E C N Ý Ú R A D

972 21 NITRIANSKE SUČANY 242

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Nitrianske Sučany
IČO:
00318353
Sídlo:
972 21 Nitrianske Sučany, 242
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Elena Ivanovová
Telefón :
046 / 5490018
E- mail :
obec@nitrianskesucany.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“.
2.2 Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
2.3 Miesto dodania: ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany, 972 21 Nitrianske Sučany
č. 352
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
3. Opis predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je oprava a vybudovanie sociálnych zariadení pre deti v materskej
škole a vytvorenie multifunkčnej triedy pre ZŚ s MŠ na prízemí školy. (stavebnoinštalačné práce):
- búracie práce: vybúranie murovaných priečok a vyspravenie poškodenej časti podlahy,
vyrezanie otvoru 900x2050 mm, osadiť 2x keramický preklad podľa hrúbky steny,
demontáž jestvujúceho umývadla, vybúranie priestoru pre kanalizačné potrubie,
vyrezanie časti jestvujúcej podlahy na úseku, ktorý prekáža umiestneniu novej ležatej
vetvy, vyrezanie priestoru pod stropom za účelom odvetrania priestoru, vybúrať
jestvujúce drevené okno a parapetami a odstránenie mreží,
- nové priečky murovať z pórobetónových tvárnic hrúbky / napr. YTONG/100 mm,
z oboch strán opatriť omietkou a maľbou bielej farby,
- Napojenie zariaďovacích predmetov / WC umývadlo/ z jestvujúcich rozvodov pitnej
vody vedených pod stropom,
- svetlá výška 1. NP = 2,45 m,

- v miestnostiach 004, 006, 008 osadiť po jednom ks panelového radiátora a napojiť na
jestvujúci rozvod, UK polohu upresniť priamo na stavbe,
- novú ležatú kanalizačnú vetvu PVC DN 110 viesť nad podlahou v spáde min. 3%.
V mieste kolízie s jestvujúcou podlahou túto rozbiť. Kanalizáciu napojiť do jestvujúcej
stúpačky kanalizačnej vetvy v miestnosti č. 005,
- keďže sa jedná o priestory materskej školy, všetky zariaďovacie predmety /3x WC
a umývadlo/ realizovať v prevedení pre deti,
- medzi jednotlivými záchodovými misami v miestnosti č. 008 vytvoriť oddeľovacie
sanitárne priečinky z vysokotlakového laminátu /HPL/ hr. 13 mm,
- novovytvorený priestor WC miestnosť č. 008 odvetrať osadením axiálneho ventilátoru
pod stropom cez stenu priamo do exteriéru. Otvor z vonkajšej strany opatriť vetracou
mriežkou 150 x 150 mm,
- podlahovú konštrukciu, v daných priestoroch keramickú dlažbu ponechať v pôvodnom
stave,
- preukázanie likvidácie odpadu v zmysle predpisu.
- keramický obklad v miestn.008 WC,
- kompletné vymaľovanie všetkých miestnosti, vrátane oprášenia resp. odstránenie starých
maľoviek,
- zakrývanie podláh v miestnostiach -(hlavne jestvujúcej keramickej dlažby),
- radiátorové drevené kryty pre miestn.007-učebňa,
- prietokový ohrievač nad umývadlom vrátane batérie pre možnosť ohrevu studenej vody,
- náter jestvujúceho potrubia a radiátorov v miestnosti 007-učebňa,
- ostatné práce pre vykurovanie, ako odstavenie stúpačiek resp. uzatvorenie .pri novom
napojení vykurovacích telies, dopustenie systému,
- ostatné práce nerozpočtovanými položkami...
Nutnosť záznamov všetkých prevedených prác v montážnom denníku, požiadavka na
optimálne technické a ekonomické riešenie.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o uložení odvezeného odpadu na
skládku po realizácii prác.
3.2 Požadovaná záruka na dielo.
3.3 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky v súlade
s popisom v bode 3.1, v podobe podrobného rozpočtu s cenami a opisom
navrhovaných prác, materiálov a zariadení.
3.4 Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov
a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta uskutočnenia prác,
aby si overili a získali informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na
ťarchu uchádzača.
Termín obhliadky je stanovený na: 27.1.2014 o 9:00 hod.
Miesto stretnutia: ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany, kontakt: 0917814372
4. Možnosť predloženia ponuky
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturácia – po vykonaní prác, splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
6. Podmienky účasti uchádzačov
6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
7. Lehota na predloženie ponúk
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 6.2.2014 do 10:00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Nitrianske Sučany č. 242,
972 21Nitrianske Sučany.
7.3 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach s označením:
„Rekonštrukcia základnej školy s materskou školou“. - NEOTVÁRAŤ“.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania
9.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
9.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
9.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.5. Záujemcovia si môžu požiadať o súťažne podklady na Obecnom úrade v Nitrianskych
Sučanoch na uvedenom kontakte.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Elena Ivanovová
V Nitrianskych Sučanoch, 22.1.2014

Mgr. Gabriela Kusá
starostka obce

