Obec Nižný Hrušov
Montáž a dodávka Al steny s automatickými posuvnými dverami
Zákazka zadávaná podľa §9 ods. 9 - práce
Výzva

V Ý Z V A
zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na uskutočnenie prác s názvom
„Montáž a dodávka Al steny s automatickými posuvnými dverami“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Nižný Hrušov
Sídlo verejného obstarávateľa: Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 520
Zastúpený: Ján Fenčák, starosta obce
IČO: 00332607
Telefón: 057/4493200 Fax: 057/4493260
E-mail: starosta@niznyhrusov.sk
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229
Výzva vrátane príloh je zverejnená na jeho webovom sídle: http://www.niznyhrusov.sk.

2. Typ zmluvy:
Výsledkom zadávania zákazky bude objednávka pre úspešného uchádzača.
Miesto dodania predmetu zákazky: Nižný Hrušov č. 520.

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
45421100-5 Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Názov zákazky: Montáž a dodávka Al steny s automatickými posuvnými dverami.
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je montáž a dodávka hliníkovej steny s 2 ks automatických posuvných
jednokrídlových dverí s týmito minimálnymi špecifikáciami:

2 ks automatické posuvné jedno krídlové dvere v Al stene
Výška pohonu 120 mm
Potrebné voľné miesto nad pohonom min. 15 mm
Priechodná šírka 1000 mm
Priechodná výška 2 100 mm
Režimy dverí: automatika, zimná prevádzka, trvalé otvorenie, východ
Príslušenstvo: 4 * radar s bezpečnostnými clonami VIO-DT1, 2 x programový prepínač, 2x
núdzový zdroj,
2 x elektromagnetické uzamykanie
2 x podlahové uzamykanie
sklo dverí: izolačné dvojsklo : 33.1-8-33.1
Povrchová úprava: RAL 9016
AL stena š-4400 mm x v- 3190 mm
Povrchová úprava: RAL 9016
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sklo v stene: izolačné dvojsklo 4-16-4.

Káblové rozvody nie sú predmetom zadávania zákazky (zabezpečí verejný obstarávateľ) .
Pred montážou musí byt dohodnuté a odsúhlasené umiestnenie ovládacích prvkov dverí.
Demontáž starej steny a výspravky /špalety, omietky... / po montáži zabezpečí verejný
obstarávateľ.
Cena montáže a dodávky automatických posuvných dverí je vrátane montáže mechanických
častí, zapojenia elektromechanických častí, zapojenia všetkých ovládacích prvkov a
zaškolenia obsluhy v jednom montážnom termíne.
Uchádzači spracujú cenu za uskutočnenie práce v členení bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak
uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke. Uchádzači spracujú cenu podľa bodu 11. tejto
výzvy.

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Predmet zákazky nie je možné rozdeliť. Uchádzač musí
predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: Do 30 dní odo dňa začatia.
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 03.12.2015 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (starosta@niznyhrusov.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať
nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„DVERE - NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania: Predmet obstarávania sa bude financovať z prostriedkov verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ uhradí predmet obstarávania na základe faktúry – daňového
dokladu

fakturáciou za prevedené mesačné plnenie zmluvy. Faktúra bude splatná do 30

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
−

11.

Najnižšia celková cena s DPH.

Spôsob stanovenia ceny:
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A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Cena bude vypracovaná vo forme:

P.
č.

Popis

m. j.

počet
m. j.

1.

Montáž Al steny s automatickými
posuvnými dverami

kus

1

2

Dodávka Al steny s automatickými
posuvnými dverami

kus

1

3

CENA SPOLU bez DPH

4

DPH spolu

5

CENA SPOLU vrátane DPH

cena v €
bez DPH

DPH v €

Cena s
DPH v €

Použité materiály pri výstavbe musia mať certifikáty v zmysle platných predpisov.
Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické
špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske
technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické
referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné
technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác
a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným
riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle § 34 odsek 9
zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

12.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Lehota na vystavenie objednávky: do 31.12.2015.
B. Výsledkom tohto postupu zadávania zákazky objednávka.
C. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky a jeho okolia tak,
aby si sám overil a získal všetky informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu, spracovanie
ponuky a začatie prác súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky. Výdavky spojené s touto
prehliadkou idú na ťarchu záujemcov. V prípade požiadavky záujemcu o obhliadku miesta
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realizácie požadovaného predmetu zákazky záujemca môže dohodnúť termín obhliadky
u zodpovednej osoby na adrese:

Obec Nižný Hrušov
Obecný úrad Nižný Hrušov, 094 22 Nižný Hrušov č. 520
Ján Fenčák, starosta obce
Telefón: 057/4493200 Fax: 057/4493260
E-mail: starosta@niznyhrusov.sk

Nižný Hrušov, dňa 26.11.2015

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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