Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu dodávateľa stavebných prác
V zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní – zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117
1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov :
STEFE Trnava s.r.o. Trnava
Obec(mesto) :
Trnava
Ulica :
Františkánska
Kontaktná osoba:
Marek Krištofík, technik TO
Telefón :
033/32 36 598, +421 918 671033
Elektronická pošta:
marek.krištofík@stefetrnava.sk

IČO : 36277215
PSČ : 917 32
Číslo: 16
Internetová adresa: www.stefetrnava.sk

2. Názov zákazky:
Výmena výplní výkladov a vstupných dverí nebytových priestorov na Ulici Ľudmily Podjavorinskej 22,
Trnava
3. Miesto dodania služieb :
Nebytové priestory na Ulici Ľudmily Podjavorinskej č.22, Trnava
4. Predmet a rozsah zákazky :
Predmetom zákazky je výmena otvorových konštrukcií – výkladov a vstupných dverí v nebytových
priestoroch – 2 ks.
Práce budú pozostávať z:
- demontáže pôvodných oceľových dverí, zasklených stien, mreží s ich likvidáciou na skládku,
- dodávky a montáže nových výplňových konštrukcií – hliníkové dvere, zasklené steny a nadsvetlíky
- murárskych prác, maliarskych prác a potrebných vysprávok ostení z interiéru a z exteriéru v súlade
s jestvujúcou povrchovou úpravou fasády ( marmolit v soklovej časti a nad je fasádna omietka, treba
dodržať odtieň fasádnej omietky ) a odvoz odpadu a sute.
- vyčistenie dotknutých priestorov realizovanými prácami
Schéma skladby výkladov je uvedená v Prílohe č. 1 , ktorá tvorí súčasť súťažných podkladov.
Ďalšie požiadavky na výplne:
Zasklená stena hliníková s pevným bezpečnostným zasklením izolačným trojsklom, Uokna <1,4 W/m2
rozdelená na dve pevné sekcie.
Nadsvetlík, rozdelený na pevné zasklenie izolačným trojsklom ( nad pevnou časťou zasklenej steny
a dverami ) a sklopné okno ( nad pevnou časťou zasklenej steny ) vrátane pákového mechanizmu na
otváranie sklopnej časti; Uokna <1,4 W/m2.
Pevné bočné zasklenie s bezpečnostným zasklením izolačným trojsklom, Uokna <1,4 W/m2.
Vstupné hliníkové dvere jednokrídlové so stavačom, samozatváračom a aretáciou dverného krídla s
bezpečnostným zasklením izolačným trojsklom, Udverí <1,7 W/m2, 3 bodový zámok manuál,
madlo/kľučka.
Fixná blenda s izolačnou výplňou nad vstupnými dverami – PVC panel 24 mm biely.
Farba: biela
Je potrebné, aby si záujemcovia miesto stavby obhliadli a zamerali presné rozmery.
Ponuková cena musí kryť všetky náklady (materiálové, dopravné, režijné, presun hmôt,....) potrebné na
dodržanie zmluvných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky.
Likvidáciu sute je uchádzač povinný dokladovať.
5. Kód CPV :
45000000-7 Stavebné práce
45262520-2 Murárske práce
45410000-4 Omietkarské práce
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45442100-8 Maliarske práce
45421130-4 Montáž okien a dverí
6. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia/skončenia služby :
Začiatok:
12.11. 2020
Ukončenie: 08.12.2020
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu mesta Trnava, pričom preddavky nebudú poskytnuté.
Obstarávateľ uhradí finančné prostriedky len za skutočne zrealizované práce. Lehota splatnosti faktúr je
30 dní.
8. Zverejnenie súťažných podkladov: od 29.10.2020
Súťažné podklady budú zverejnené na stránke www.stefetrnava.sk , v sekcii aktuality - verejné
obstarávanie.
9. Lehota/miesto na predkladanie ponúk do 09.11.2020, 10:00 hod
Ponuka sa doručí poštou alebo osobne v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s označením „Súťaž- neotvárať“ ; heslo súťaže:
„Výmena výplní výkladov a vstupných dverí nebytových priestorov – Ľ. Podjavorinskej 22, Trnava“
na adresu:
STEFE Trnava s.r.o. Trnava,
Františkánska ul. č. 16,
917 32 Trnava;
na podateľni do 09.11.2020, do 10:00. Na obálke musí byť uvedená i spiatočná adresa uchádzača.
10. Otváranie obálok s ponukami: 09.11.2020 o 10:30 hod.
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.03.2020
12. Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa:
- Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia tohto dokumentu nie starší ako
3 mesiace), v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača vykonávať predmet
zákazky. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov môže doklady nahradiť potvrdením Úradu pre
verejné obstarávanie o zápise v zozname podnikateľov platnom v čase predkladania ponuky.
- Zoznam prác rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet (názov) zákazky uskutočnených za
predchádzajúce tri roky doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní prác s uvedením názvu
a adresy investora, tel.č. a e-mailu kontaktnej osoby objednávateľa, cien, miest a lehôt uskutočnenia
prác, a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia (min. 2
referencie)
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí
odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii, vyhlásením uchádzača alebo
záujemcu o ich uskutočnení, doplneným dokladom, preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný
vzťah, na základe ktorého boli uskutočnené (min. 2 potvrdenia – doklady).
13. Súťažné podklady
Uchádzač pred vypracovaním ponuky vykoná fyzickú obhliadku dotknutých priestorov za účelom
riadneho oboznámenia sa so skutkovým stavom týchto priestorov tak, aby bolo z jeho strany možné
predložiť presne definovanú ponuku.
1.
2.

výzva na predloženie ponuky
schéma skladby výkladov - príloha č. 1
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2.
4.
5.

návrh zmluvy o dielo
krycí list ponuky
foto skutkového stavu

14. Obsah ponuky :
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Ponuka musí obsahovať :
- krycí list ponuky s uvedením celkovej ceny diela
- ocenený výkaz výmer, resp. ocenený rozpis konštrukcií
- doklady podľa bodu č.12
- 1x návrh zmluvy podpísaný štatutárom uchádzača, kde v bode 3.1 návrhu ZoD bude uvedená
cena diela z krycieho listu ponuky.

15. Upozornenie:
V prípade, že uchádzač ani po vyzvaní nepredloží požadované doklady uvedené v bode 12. a 14. ani v
dodatočnej lehote určenej obstarávateľom, bude tento uchádzač vylúčený zo súťaže.
16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
-najnižšia cena vrátane DPH
-v ponuke uviesť, či je zhotoviteľ platca DPH, alebo nie
Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych,
dodacích a platobných podmienok podľa uzatvorenej zmluvy a výzvy na predloženie ponuky. Ocenený
výkaz výmer bude súčasťou zmluvy o dielo.
17. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Obstarávateľ
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit
v zmysle zákona č. 343/2015
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena niektorej z položiek, resp. celková cena bude výrazne
prekračovať bežnú trhovú cenu, resp. bude neprimerane vysoká,
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku príp. redukovať rozsah zákazky v prípade, ak cena
najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov vyčlenených obstarávateľom na predmet
obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania
zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o VO

Dátum: 29.10.2020
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