Námestie Jána Pavla II. 6073/7
071 01 Michalovce
IČO:
31313680
DIČ:
2021510304
Tel.:
056/6420351
bankové spojenie: VÚB
účet:
1673495655/0200
Výzva č. 09/2020
na predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
(ďalej len „ZVO“) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Občianske združenie Teresa Benedicta
Sídlo:
Námestie Jána Pavla II. č. 6073/7, 07101 Michalovce
IČO:
31313680
DIČ:
2021510304
Štatutárny orgán:
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
Kontaktná osoba:
Ing. Jana Durkaiová
Telefón:
0901703922
e-mail:
jana.durkaiova@gmail.com
2. Predmet zákazky: Hygienická maľba
Predmetom zákazky je prevedenie hygienickej maľby stien a stropov v zariadeniach OZ Teresa
Benedicta podľa rozpisu maliarskych prác uvedeného v prílohe č. 1 tejto výzvy a to v časovom
rozmedzí od augusta 2020 do augusta 2021 podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.
Súčasťou predmetu zákazky sú všetky náklady spojené s realizáciou zákazky, vrátanie materiálov
a dopravy na miesto plnenia.
Druh zákazky: Zákazka podľa §117 ZVO – zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie
stavebných prác
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 45442100-8 Maliarske a natieračské práce
Predpokladaná hodnota zákazky je 28 500,00 € bez DPH.
3. Miesto a termín plnenia:
Miesta dodania:
Charitný dom Jozefa Machalu, ul. Paričovská 2745/116, 07501 Trebišov
Charitný dom Juraja Jendželovského, Nám. Jána Pavla II. 6523/5, 07101
Michalovce
Charitný dom prof. Hlaváča, Nám. Jána Pavla II. 6073/7, 07101 Michalovce
Charitný dom prof. Hlaváča, ul. Hrehovčíka 1, 07101 Michalovce
Charitný dom Imricha Halása, ul. SNP 1079/76 , 07501 Trebišov
Termín dodania: do 10 dní od prijatia objednávky, v čase od 15.8.2020 do 14.8.2021
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Platobné podmienky:
Platba plnenia sa bude realizovať v EUR bezhotovostným platobným stykom na základe riadne
vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry je 14 dní od vystavenia faktúry.
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5. Spracovanie a obsah ponuky:
Uchádzač ocení jednotlivé položky prílohy. Cena musí byť vyjadrená v EUR. Ponuka musí
obsahovať aj identifikačné údaje uchádzača (meno, adresa, IČO, tel. kontakt). Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, upozorní verejného obstarávateľa na túto skutočnosť.
Cenová ponuka musí byť podpísaná uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača.
6. Lehota na predkladanie cenových ponúk
Uchádzač predloží cenovú ponuku najneskôr do 06.08.2020 do 13:00 h osobne alebo poštou na
adresu: Občianske združenie Teresa Benedicta (Peter Novysedlák), Tulipánová 1, 071 01
Michalovce.
Ponuky sa predkladajú v zalepenej obálke s heslom „VO – Maľba“.
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia cena v € s DPH za celý predmet zákazky.
Uchádzač s najnižšou cenovou ponukou bude vyhodnotený ako najúspešnejší.
8. Ostatné informácie
Verejný obstarávateľ otvára všetky doručené cenové ponuky dňa 06.08.2020 o 14:00 hod.
Výsledok z porovnania cenových ponúk bude zasielaný úspešnému uchádzačovi a neúspešným
uchádzačom mailom do 3 dní odo dňa otvorenia cenových ponúk.
Úspešný uchádzač bude verejným obstarávateľom vyzvaný na uzatvorenie zmluvy. Pred uzavretím
zmluvy musí úspešný uchádzač predložiť doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa
predmetu zákazky (aktuálny výpis z obchodného registra).
Obhliadka miest plnenia je možná po telefonickom dohovore so štatutárnym zástupcom OZTB,
Petrom Novysedlákom, PhD., na tel. č. 0905502661.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž. Prípadné zrušenie súťaže bezodkladne
oznámi uchádzačom.
9. Dátum zverejnenia výzvy na stránke verejného obstarávateľa (www.teresa-benedicta.sk):
29.07.2020

Príloha č.1: Rozpis maliarskych prác

Michalovce, 29.07.2020
PhDr. Peter Novysedlák, PhD.
prezident OZTB
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Príloha č. 1 Rozpis maliarskych prác
Tabuľka pre výpočet cenovej ponuky zákazky: Hygienická maľba

Množstvo
celkom

Popis predmetu zákazky

m.j.

Odstránenie plesní a
starých náterov
z omietok oškrabaním
s obrúsením stien

m²

401

Penetrácia stien a
stropov

m²

6360

Náter farbami
ekologickými riediteľnými
vodou, dvojnásobný

m²

6626

Náter farbami
akrylovými, riediteľnými
vodou, dvojnásobný

m²

338

Spolu:

-

-

Cena za
m.j. bez
DPH

-

Cena
za m.j.
s DPH

Cena za
celý
predmet
zákazky bez
DPH

Cena za
celý
predmet
zákazky
s DPH

-

Čestne vyhlasujeme,
-

že v zmysle §32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov nemáme uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený
konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu

-

že nie sme v konflikte záujmov v zmysle §23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

-

že súhlasíme s podmienkami zákazky uvedenými vo Výzve č. 09/2020 zo dňa 29.7.2020

V___________________, dňa_____________

pečiatka a podpis
uchádzača:
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