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 podľa
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov :
Sídlo :
Štatutárny 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
Mária Brečková – vedúca technického úseku
055/6116322
vialux@domov-barca.sk

2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia kotolne a
rozvodov vykurovacieho systému v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2,
Košice-Barca.
3. Názov predmetu zákazky:
„ Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kotolne – náhrada zastaraných spaľovacích
zariadení “
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie – rekonštrukcia kotolne
a rozvodov vykurovacieho systému v zariadení VIA LUX – DSS a ZpS, Andraščíkova 2,
Košice-Barca v počte 6 páre, ktorej obsahom je :
• Sprievodná správa
• Súhrnná správa
• Dokumentácia v rozsahu: - vykurovanie, plynový rozvod, elektro inštalácia, meranie
a regulácia, stavebné úpravy pre potreby výmeny technológie
• Výkaz výmer
• Rozpočet v rozsahu: - kotolňa - zdroja tepla, regulácia, meranie, elektro časť pre
zdroj tepla
- vykurovacieho systému – termostatizácia, hydraulické
vyváženie, výmena potrubných rozvodov
Druh zákazky: zákazka na zabezpečenie služby
Kód CPV:

71242000 – 6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

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: 10 000,00 EUR na celý predmet zákazky
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7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania zákazky:
Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu do 31.12.2019.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu VIA LUX – DSS a ZpS na základe faktúr za
skutočne dodaný tovar podľa dodacích listov po odsúhlasení kvality a rozsahu. Splatnosť
faktúry 21 dní od dátumu doručenia faktúry.
9. Podmienky účasti uchádzačov:
Podmienkou účasti uchádzača je predloženie dokladu, ktorým uchádzač preukáže
spôsobilosť na zabezpečenie služby vo vzťahu k predmetu zákazky tejto výzvy (doklad o
oprávnení vykonávať činnosť uvedené v opise predmetu zákazky ). Verejný obstarávateľ
nepožaduje predloženie originálu alebo úradne overenej kópie dokladu.
10. Obsah ponuky :
a) doklad na zabezpečenie služby podľa bodu č. 9 tejto výzvy
b) návrh na plnenie súťažných kritérií (príloha č.1)
c) čestné prehlásenie (príloha č.2)
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: „ Projektová dokumentácia “
- alebo e-mailom na adresu : vialux@domov-barca.sk kde v predmete správy (e-mailu)
bude napísané : Projektová dokumentácia
Lehota na predkladanie ponúk je : 29.10.2019 do 09:00 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.
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Výsledok verejného obstarávania bude uchádzačom oznámený poštou alebo emailom do
31.10.2019.

V Košiciach 16.10.2019

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

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Názov zákazky : Projektová dokumentácia – rekonštrukcia kotolne – náhrada zastaraných
spaľovacích zariadení

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

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia
kotolne – náhrada zastaraných spaľovacích
zariadení

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

_____________________
podpis + pečiatka

_____________________________________________________________________________
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

Príloha č.2
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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