Výzva na predloženie ponúk
Na zákazku s nízkou hodnotou podľa § 5 ods. 3 písm. d) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce,
IČO 00312461, DIČ : 2020530864 , tel.: 033/7785133, 033/7783521, elektronická pošta:
oudrahovce@oudrahovce.sk prevádzkuje budovu Kina a Centra voľného času v obci. Pri
stále stúpajúcich cenách energií chce Obec Drahovce vypracovaním projektu zateplenia
budovy postupne pristúpiť k realizácii návrhov a tým k úsporám verejných prostriedkov na
vykurovanie.
1/ Predmet zákazky:

Zateplenie stien a strechy CVČ Drahovce /projektové práce/
2/ Druh zákazky :
Služba, spoločný slovník obstarávania CPV:
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
71300000-1 Inžinierske služby
3/ Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Drahovce , Centrum voľného času – Hlavná 126, Drahovce
4/ Stručný popis zákazky:
Vypracovanie projektu stavby na zateplenie stien a strechy pre stavebné povolenie, vrátane
rozpočtu (tendrová dokumentácia)
inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia.
Projekt rieši
- zateplenie stien a strechy
- stavebné úpravy
Predpokladaný investičný náklad stavby je cca 125 tis. € bez DPH
V rámci inžinierskej činnosti dodávateľ zabezpečí :
- potrebné vyjadrenia dotknutých orgánov štátnej správy a organizácií a stavebné povolenie.
5/ Predpokladaná hodnota zákazky /služby/: 6 660,- € bez DPH .
6/ Požiadavky na dodávku:
-

Zameranie a zakreslenie pre zabezpečenie stavebného povolenia skutkového stavu
Projekt stavby v rozsahu stavebné povolenie a realizáciu stavby

-

Rozpočet stavby
Inžinierska činnosť

Lehota dodania projektovej dokumentácie :
- do 1 mesiaca od podpisu Zmluvy na dodávku služby
Termín dodania právoplatného stavebného povolenia :
- do 3 mesiacov od podpisu Zmluvy na dodávku služby
7/ Podmienky účasti:
Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení poskytovať danú
službu a majú skúsenosti s dodávkou obdobných služieb. Vyžaduje sa predloženie dokladov
na oprávnenie dodávať požadované služby od úspešného uchádzača. /Výpis z OR, ŽL a pod./
Ponuku, teda cenu za dodávku služby uchádzač predloží v tvare:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy na dodávku služby
na predloženie vyššie uvedených dokladov o oprávnení .
8/ Trvanie zmluvy : do 31.10.2018
9/ Lehota na predkladanie ponúk:
01.08.2018 do 10,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:
NYX, s.r.o., Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok
E mail: nyxsro@gmail.com
10/ Dátum zverejnenia: Výzva je odoslaná na zverejnenie na stránke obce Drahovce dňa
23.07.2018 a následne zaslaná štyrom vybraným záujemcom na predloženie ponúk:

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa
Dňa 20.07.2018

