VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
Výzva na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Sídlo :
Zástupca :
IČO :
Kontaktná osoba :
Telefón :
e-mail :

VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca
JUDr. Vojtech Hintoš, riaditeľ
00696854
Ing. Peter Sedlák - vedúci ekon. úseku
055/6116322
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je maľovanie vnútorných priestorov v objekte VIA LUX – DSS a ZpS,
Andraščíkova 2, Košice - Barca. Uvedené práce zahŕňajú v sebe vnútorné maľovanie stien
a stropov izieb, chodieb a priestorov stravovacej prevádzky.
3. Názov predmetu zákazky:
„ Hygienická maľba “
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je maľovanie vnútorných priestorov v objekte VIA LUX – DSS a ZpS,
Andraščíkova 2, Košice - Barca. Uvedené práce zahŕňajú v sebe vnútorné maľovanie stien
a stropov izieb, chodieb a priestorov stravovacej prevádzky. Druh a množstvo prác sú presne
popísané vo výkaze výmer (príloha č.2).
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta tak, aby si sami overili potrebné
informácie na vypracovanie cenovej ponuky. Obhliadku treba vopred dohodnúť s p.
Brečkovou na t.č. 055/611 63 22 v čase od 8.00 do 14.00 hod, v ktorýkoľvek pracovný deň.
Cenovú ponuku je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej
kvality.
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie prác
Kód CPV:

45442100-8

Maliarske a natieračské práce

5. Miesto dodania zákazky:
VIA LUX - Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, Košice Barca
6. Predpokladaná hodnota zákazky :
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 10 226,50 EUR na celý predmet zákazky
7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky je Zmluva o dielo
Termín plnenia: ukončenie do 30.11.2019
_____________________________________________________________________________
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vialux@domov-barca.sk

web: www.domov-barca.sk

IČO 00696854

VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúr.
Splatnosť faktúr 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže
spôsobilosť na uskutočnenie stavebných prác vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy
(výpis zo živnostenského registra resp. potvrdenie o zapísaní do Zoznamu podnikateľov).
Verejný obstarávateľ nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie
dokladov.
10. Obsah ponuky :
a) doklad na uskutočnenie stavebných prác podľa bodu č. 9 tejto výzvy
b) vzor – návrh na plnenie súťažných kritérií (príloha č.1)
c) vzor - Výkaz výmer ( príloha č.2)
d) čestné prehlásenie (príloha č.3)
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
Cenu je potrebné uviesť bez DPH a s DPH, v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuku je možné doručiť:
- osobne alebo poštou na adresu verejného obstarávateľa (VIA LUX – Domov sociálnych
služieb a zariadenie pre seniorov, Andraščíkova 2, 040 17 Košice – Barca) v uzatvorenej
obálke, ktorá musí obsahovať nasledovné údaje:
➢ názov a sídlo verejného obstarávateľa
➢ názov a sídlo uchádzača
➢ označenie : „ súťaž – neotvárať “
➢ heslom: „ Hygienická maľba “
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : Hygienická maľba
Lehota na predkladanie ponúk je : 13.09.2019 do 9.00 hod.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie
ponuky je dátum doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania
ponuky.
13. Doplňujúce informácie :
Predmetná Výzva môže viesť k uzatvoreniu zmluvnému vzťahu v prípade, že všetky cenové
ponuky bez DPH budú zodpovedať finančnému limitu pre zákazku s nízkou hodnotou.
V tomto prípade verejný obstarávateľ použije cenové ponuky ako súťažné ponuky.
_____________________________________________________________________________
Tel.: 055/611 63 22

vialux@domov-barca.sk

web: www.domov-barca.sk

IČO 00696854

VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do
18.09.2019.

V Košiciach 04.09.2019

..............................................
JUDr. Vojtech Hintoš
riaditeľ
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Príloha č.1

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Názov zákazky : Hygienická maľba

Identifikačné údaje uchádzača :

Uchádzač :

.................................................................

Sídlo organizácie :

.................................................................

Zástupca :

.................................................................

IČO :

.................................................................

DIČ :

.................................................................

IČ DPH :

.................................................................

Tel. číslo :

.................................................................

E-mail :

.................................................................

Predmet zákazky

Celková cena
bez DPH

DPH

Celková cena s
DPH

Hygienická maľba

Dátum : ...............................

_____________________
podpis + pečiatka
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VIA LUX

- Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov
Andraščíkova 2, 040 17 Košice-Barca

Príloha č.2

Výkaz výmer
P.Č. KCN
1

2

Kód
položky
3
PSV
783

1

783

783822930
784

2

784

784445921

3

784

784452921

4

784

784483910

5

784

784492100

6

784

784495901

7

784

784498911

Skrátený popis

MJ

4

5

Práce a dodávky PSV
Dokončovacie práce - nátery
Nátery syntetickej farby bielej stien
dvojnásobné 1x s emailovaním ,1x
plným tmelením + základný náter
Dokončovacie práce - maľby
Maľba protiplesňová jednofarebné
dvojnásobné s oškrabaním výšky do
3,80 m ( v stravovacej prevádzke)
Maľby z maliarskych zmesí
tekutých dvojnásobné jednofarebné
s oškrabaním výšky do 3,80 m
Stierka oprava stropov a stien v
rozsahu 20% v miestnostiach výšky
do 3,8m ( v stravovacej prevádzke)
Ostatné maliarske práce - linkovanie
Ostatné práce - penetračný náter v
miestn. výšky do 3,80 m
Ostatné práce - vyhladenie
maliarskou masou (izby 8%)
jednonás. v miestn. výšky do 3,80 m

Množstvo
Cena
Cena celkom
celkom
jednotková
6
7
8

m2

400,000

m2

600,000

m2

2 200,000

m2

120,000

m

230,000

m2

2 300,000

m2

208,000

Spolu bez DPH

_____________________
podpis + pečiatka
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Príloha č.3
ČESTNÉ

PREHLÁSENIE

v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

.................................................................
(uvedie sa dátum)

Identifikácia uchádzača

Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) čestne prehlasujeme, že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 32
ods.1 písm. e) sme oprávnený dodávať tovar1), uskutočňovať stavebné práce1) alebo poskytovať
službu1) a § 32 ods.1 písm. f) nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu).

______________________________________________
(pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)

Poznámka: 1) nehodiace sa preškrtne
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