Slančíkovej 3, 949 01 Nitra

Výzva na predloženie cenovej ponuky
v súlade s ust. § 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky:
„Oprava budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Sociálna poisťovňa Bratislava
So sídlom: Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava
Organizačná zložka:
Sociálne poisťovňa, pobočka Nitra
Slančíkovej 3, 949 01 Nitra
IČO: 30807484
DIČ: 2020592332
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Blaho
Telefón: 037 6921204, 0911209450
e-mail: michal.blaho@socpoist.sk
2. Predmet zákazky a jeho špecifikácia
Predmetom zákazky je Oprava budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra,
ktorá predstavuje najmä:
2.1 demontáž starých zariadení WC 6 ks a dodávka a montáž nových 6ks WC
combi s príslušenstvom (vrátane sedátka, ocel. hadice, flexi hadice, nádržky),
2.2 vybúranie otvoru z tehál a zárubní na WC kabínke 1 ks, búracie práce,
2.3 vodoinštalačné práce (úprava vodovod. prípoj. na WC) 6 ks a úprava vodovod.
prípoj. nad prechodom 1 ks,
2.4 oprava obkladov stien (osekanie keramického obkladu, dodávka a montáž
nového obkladu stien),
2.5 oprava dlažby výmenným spôsobom (dodávka a montáž keramickej dlažby),
2.6 maľba stien a stropu (vyrovnanie s lištami),
2.7 náter radiátora a tepelných rozvodov 6 ks,
2.8 dodávka a montáž plastového okna (900x300) 6 ks,
2.9 dodávka a montáž elektrických krabíc a vypínača 6 ks,
2.10 náter zárubne 9 ks,
2.11 dodávka a montáž vetracej mriežky 18 ks,
2.12 dodávka a montáž elektrických svietidiel do stropu 16 ks,
2.13 elektroinštalačné práce (zasekanie káblov vedených v lištách po stene do
steny), montáž dvoj zásuvky 2 ks, premiestnenie vypínačov, dodávka
a montáž 2 ks, dodávka a montáž vypínačov bez premiestnenia 2 ks,
2.14 dodávka a montáž sádrokartonového stropu,
2.15 dodávka a montáž prietokového ohrievača 1ks.
Predpokladaná hodnota zákazky je cca 5 500,00EUR bez DPH.

3. Miesto plnenia zákazky
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra, Slančíkovej 3.
Obhliadka priestorov realizácie predmetu zákazky pre potreby vypracovania
ponuky bude možná dňa 18. decembra 2013 po dohode s riaditeľom pobočky
Ing. Jurajom Buzinkaiom na tel. čísle 037/6921290, resp. s vedúcim súhrnného
odboru Ing. Jánom Gállom na tel. čísle 037/6921209.
Uchádzačom sa odporúča vykonať si obhliadku miesta uskutočnenia prác, aby si
sami overili a získali potrebné informácie na spracovanie cenovej ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou idú na ťarchu uchádzača.
4. Opis predmetu zákazky
CPV:
45330000-9 – Kanalizačné a sanitárne práce
45430000-0 – Obkladanie stien a kladenie dlažobných krytín
45262520-2 – Murárske práce
45432210-9 – Povrchová úprava stien
45442110-1 – Maľby a natieranie budov
Predmetom zákazky je:
 oprava sociálneho zariadenia WC, ktoré zahŕňa vybúranie otvoru do
existujúcej priečky, demontáž starých 6 ks WC, dodanie nového 6 ks WC
combi vrátane nádržky, spodný odpad, oprava obkladov stien (osekanie
keramického obkladu, dodávka a montáž nového obkladu stien), oprava
dlažby výmenným spôsobom (osekanie starej dlažby a dodávka a montáž
keramickej dlažby), oprava omietky, maľba stien a stropu, dodávka a montáž
sádrokartónového stropu.
Dodávateľ zodpovedá za poškodenie vedení inžinierskych sietí spôsobené pri
výkone prác a je povinný ich uviesť do pôvodného stavu na vlastné náklady.
Dodávateľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na
pracovisku.
Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku. Dodávateľ odstráni na
vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
Zhotoviteľ je povinný predložiť na schválenie objednávateľovi materiály a výrobky
PSV, ktoré budú použité na konečnú úpravu povrchov stien, podláh, stropov
a zariaďovacie predmety (maľby, nátery, obklady, dlažby, WC) v cenovej úrovni,
ktorú zohľadnil v cenovej ponuke.
Objednávateľ počas realizácie prác má právo kontrolovať vykonanie množstva a
kvality prác a priebežne dodávateľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou
na ich odstránenie v primeranej lehote.
Objednávateľ za svojho zástupcu na výkon kontroly a preberania prác určuje Ing.
Jána Gálla.
Dodanie predmetu zákazky: začiatok – do 4 dní od doručenia objednávky,
ukončenie – najneskôr do 31.12.2013.

5. Stanovenie ceny

Skrátený názov položky
Dodávka a montáž SDK stropu
Vyrovnanie stien (s lištami) a maľovka
Maľovanie stien
Dodávka obkladačiek bledo béžová
Montáž obkladačiek
Vodoinštalačné práce (úprava vodovod.
prípoj. nad prechodom)
Vodoinštalačné práce (úprava vodovod.
prípoj. na WC)
Dodávka dlažby tmavo béžová
Montáž dlažby
Elektroinštalačné práce (zasekanie káblov
vedených v lištách po stene do steny),
montáž dvojzásuvky 2ks, premiestnenie
vypínačov, dodávka a montáž 2 ks,
dodávka a montáž vypínačov bez
premiestnenia 2 ks
Náter zárubne
Dodávka a montáž elektroventilačnej
mriežky
Vybúranie zárubne (200x70)
Výmurovka steny (200x70)
Búracie práce (200x100) otvor pre
prechod a odvoz sute
Dodávka a montáž elektrických svietidiel
do stropu
Dodávka a montáž prietokového
ohrievača
Dodávka nového WC combi (spodný
odpad) vrátane nádržky, sedátka, ocel.
hadice
Montáž WC combi s príslušenstvom
Náter radiátora + tepel. rozvody
Dodávka a montáž plastového okna
(900x300)
Dodávka a montáž elektrických krabíc a
vypínača
Výmurovka steny s omietnutím so sieťkou
Dodávka a montáž vetracej mriežky
Ostatné
Cena za predmet zákazky celkom bez
DPH
Cena za predmet zákazky s DPH

Spolu
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Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky.
Cena musí byť uvedená v eurách.
6. Možnosť čiastkového plnenia
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj
variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude
sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.
8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
8.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 19.12.2013 o 11.00 hod.
8.2 Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením „NEOTVÁRAŤ“ s heslom
„Oprava budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra“ musia byť doručené
poštou alebo osobne na adresu:
Sociálna poisťovňa, pobočka Nitra
Súhrnný odbor
Slančíkovej 3
949 01 Nitra
9. Obsah ponuky
9.1 Identifikačné údaje uchádzača.
9.2 Kópia výpisu z obchodného registra alebo výpisu zo živnostenského registra.
9.3 Kalkulácia ceny predmetu zákazky v zmysle bodu 4 a bodu 5 tejto výzvy, ktorá
musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným
zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch, t.j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
9.4 Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 1 tejto
výzvy.
9.5 Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mailovej adresy a telefónneho čísla),
na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať
vysvetlenie k obsahu predloženej cenovej ponuky.
9.6 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným
obstarávateľom v tejto výzve.
10. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za predmet zákazky celkom s DPH.
11. Obchodné a platobné podmienky
11.1 Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka na dodanie predmetu
zákazky.
11.2 Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 31.12.2013.
11.3 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky
bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej
platby.
11.4 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

11.5 Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní
a prevzatí celého predmetu zákazky, na základe faktúry vystavenej
dodávateľom. Súčasťou faktúry bude preberací protokol, podpísaný
zodpovednými zástupcami oboch strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou
faktúry.
11.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona
č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov.
11.7 V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky
náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo
neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť
dodávateľovi. Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví,
alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej, alebo novej faktúre, vyznačí nový
dátum splatnosti.
11.8 Dodávateľ sa zaväzuje vystavenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo
formáte PDF zaslať elektronicky na e-mailovú adresu objednávateľa
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po jej vystavení. Dodávateľ sa
zaväzuje, že obsah faktúry poslanej poštou sa bude zhodovať s faktúrou
poslanou v elektronickej
podobe na e-mailovú adresu objednávateľa.
Miestom doručenia faktúry v listinnej forme je: Sociálna poisťovňa, ústredie,
Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava.
11.9 Pri zodpovednosti za vady sa postupuje v zmysle ustanovení § 560 a nasl.
Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
11.10 Objednávka a faktúra podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1
zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Sociálnej
poisťovne zverejniť objednávku, ako aj faktúru vyplývajúcu z objednávky
vrátane príloh v plnom rozsahu.
12. Ďalšie informácie
12.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša
uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 8.2 predložené
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 8.1 sa uchádzačom nevracajú,
zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
12.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty
podľa bodu 9. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
12.3 Ponuka musí byť podpísaná uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo
iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača
v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t.j.
podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.
12.4 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne sám za
seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za člena skupiny.
12.5 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka na vykonanie služby.

13. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:
a) nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti uvedené vo výzve,
c) ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám
určeným vo výzve na predkladanie ponúk,
d) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Ing. Dušan Muňko
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

Prílohy: Podľa textu

Príloha č. 1 výzvy

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA

1. Obchodné meno uchádzača:

2. Adresa alebo sídlo uchádzača:

3. Názov zákazky: „Oprava budovy Sociálnej poisťovne, pobočka Nitra“

Kritérium

Vyplní uchádzač v EUR
celková cena bez
celková cena s
výška DPH
DPH
DPH

Cena za predmet zákazky
celkom

Dátum:
.............................................................
pečiatka, meno a podpis uchádzača*)

*) Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu uchádzača,
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.

