MESTO

PIEŠŤANY

Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany

č. j. RMM /2274/../2013 - Mo
Vybavuje : Ing. Zuzana Molnárová
033/7765462

v Piešťanoch dňa
29.05.2013

Vec:
Výzva na predkladanie ponúk: „Maľovanie zariadení mesta Piešťany“ zákazka s nízkou
hodnotou prostredníctvom elektronickej aukcie
Mesto Piešťany, v zastúpení primátorom mesta Ing. Remom Cicuttom, ako verejný
obstarávateľ v zadaní zákazky s nízkou hodnotou na stavebné práce a s nimi súvisiace
dodávky: „Maľovanie zariadení mesta Piešťany“ Vás vyzýva na predloženie ponuky
prostredníctvom elektronickej aukcie.
Spoločný slovník verejného obstarávania kódy CPV 45442100-8 Maliarske a natieračske
práce.
Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je maľovanie povrchov /nie striekanie/:
1.
maľovanie stien a stropov v interiéri dvojnásobnou farbou vrátane penetrácie
povrchov a opravou dier a prasklín v rozsahu do 5% plochy v m2 /obstarávateľ
požaduje maľovanie bielym interiérovým disperzným náterom, resp. predpokladá
použitie farby Primalex Polar, prípadne farby obdobných parametrov/ ... spolu
predpokladané množstvo 3.347,0 m2
2.
protiplesňový náter spolu predpokladané množstvo 99,5 m2
3.
maľovanie soklov – farba jemná pastelová /1x latexový základ a 1x email
syntetický v m2, vyspravenie povrchu do 10% plochy/ .... spolu predpokladané
množstvo 240,0 m2
4.
oprava fasády /očistenie, vyrovnávacia nosná stierka vystužená sklotextilnou
sieťkou, penetrácia a fasádna omietka vo farbe/ .... spolu predpokladané množstvo
50m2
5.
náter regálov polyuretanovou farbou /obrúsenie starého náteru, odmastenie, 2x
základná polyuretanová farba, 1x polyuretanová vrchná farba biela- s atestom / ....
spolu predpokladané množstvo 24m
6.
zakrytie podláh, zariadení kuchyne a nábytku, očistenie blízkych povrchov po
maľbe /materiál a práca podľa rozsahu znečistenia/ .... spolu predpokladané
množstvo 1.325,0m2
Práce budú zahŕňať oblepenia zárubní a okien, drobné vyspravenia povrchov, zakrytie
podláh, zariadení kuchyne, prípadne nábytku. Blízke povrchy musia byť pri odovzdaní prác
očistené od vyspravovacej hmoty a použitej farby.
Predpokladaný objem prác na jednotlivých objektoch zariadení mesta /viď prílohu č.1/.
Požiadavky verejného obstarávateľa:
- záruka 12 mesiacov,
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- maľovanie jednotlivých priestorov bude realizované po dohode s vedením jednotlivých
zariadení a nebude narúšať ich prevádzku
Do ponuky verejný obstarávateľ požaduje zahrnúť cenu za:
V cene budú zahrnuté taktiež prepravné náklady na prevoz pracovníkov, lešenia, strojov,
materiálu a konštrukcií. Odporúčame cenu stanoviť na základe obhliadky územia /termín
obhliadky dohodnúť telefonicky na nižšie uvedenom tel.čísle/.
Bližšie informácie o zákazke Vám poskytne p.Urbánek, tel. kontakt: 033/7765462, a Ing.
Zuzana Molnárová, tel.kontakt: 033/7765462, molnarova@piestany.sk v pracovných dňoch
od 8.00 hod. do 14.30 hod.
Žiadame Vás najneskôr do 17.06.2013 do 10.00 hod. predložiť:
1. výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra nie starší ako 3 mesiace(
výpis z obchodného registra resp. živnostenského registra môže uchádzač nahradiť platným
potvrdením Úradu verejného obstarávania, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok
účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona č. 25/2006 o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )
2. ponuku (ocenenie položky 01-06, ktoré budú predmetom aukcie)
3. krycí list, ktorý bude obsahovať kontaktné údaje ( adresa, telefón, fax, e-mail )
4. uchádzač doloží k ponuke min.5 kladných referencií od verejných obstarávateľov
(objednávateľov), pričom verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo posúdiť taktiež doterajšiu
spoluprácu s uchádzačom a na jej základe rozhodne o zaradení uchádzača do elektronického
výberového konania.
V prípade ak uchádzač nepredloží požadované doklady uvedené v bodoch 1., 2., 3., 4. nebude
vyzvaný k účasti v on-line výberovom konaní.
Vyššie uvedené doklady žiadame predložiť na adresu verejného obstarávateľa
v uzatvorenom obale s heslom „Neotvárať! Súťaž: „Maľovanie zariadení mesta
Piešťany“ do 17.06.2013 do 10.00 hod.
Zadávacie kolo začína od 19.06.2013 od 10.00 hod. a súťažné kolo sa uskutoční dňa
24.06.2013 od 10.00 hod..
Výzva k účasti v on-line výberovom konaní Vám bude zaslaná e-mailom na adresu, ktorú
ste poskytli verejnému obstarávateľovi.
Pre účasť v elektronickom výberovom konaní bude nutné vyplniť prihlášku, ktorú si
budete môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po vyplnení prihlášky Vám
bude zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč, ktorým sa sprístupní e-aukčná sieň .
Predmetom on-line výberového konania budú nasledovné položky:
kód položky
názov položky
merná jednotka
UPOZORNENIE-ceny za 1 mernú jednotku
zadávajte v EUR vrátane DPH
Pol.001
Maľovanie stien a stropov v interiéri bielym
disperzným náterom, dvojnásobnou farbou
vrátane penetrácie povrchov a opravou dier
a prasklín v rozsahu do 5% plochy
(materiál a práca)
m2
Pol.002
Protiplesňový náter (materiál a práca)
m2
Pol.003

Maľovanie soklov (materiál a práca)
/1x latexový základ a 1x email syntetický /
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m2

množstvo

3.347,00
99,50
240,00
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Pol.004

Pol.005

Pol.006

Oprava fasády (materiál a práca)
/ očistenie, vyrovnávacia nosná stierka
vystužená sklotextilnou sieťkou, penetrácia
a fasádna omietka vo farbe /
Náter regálov potravinovou polyuretanovou
farbou /obrúsenie starého náteru, odmastenie, 2x
základná polyuretanová farba, 1x polyuretanová
vrchná farba biela- s atestom/
(materiál a práca)
Zakrytie podláh, zariadení kuchyne a nábytku,
očistenie blízkych povrchov
(materiál a práca podľa rozsahu znečistenia)

m2

50,00

m

24,00

m2

1.325,00

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena ( vrátane DPH )
V elektronickej aukcii verejný obstarávateľ žiada uvádzať ceny vrátane DPH!
Termín realizácie:
ihneď po podpísaní zmluvy
do 30.09.2013 /v súlade s požiadavkami s vedením jednotlivých zariadení/
Najúspešnejší uchádzač, po ukončení e-aukcie, predloží verejnému obstarávateľovi protokol
o účasti vo výberovom konaní potvrdený uchádzačom a tento protokol bude súčasťou zmluvy
o dielo.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na plnenie zmluvy. Cenu za dielo
uhradí verejný obstarávateľ na základe faktúry a na základe skutočne vykonaných prác po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela. Vo faktúre požadujeme rozčleniť objem prác pre
jednotlivé mestské zariadenia. Splatnosť faktúr bude 14 dní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky ak:
- ani jeden uchádzač alebo záujemca nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám určeným podľa § 34 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa
uvedené vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na uplatnenie opcií uskutočnením stavebných prác
„Maľovanie zariadení mesta Piešťany“ do 31.12.2013, maximálne do výšky vyčerpania
limitu pre zákazku s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác. Opcie môžu mať
formu písomného dodatku k zmluve alebo objednávky s úspešným uchádzačom, ktorý
predloží ponuku v zákazke na uskutočnenie stavebných prác „Maľovanie zariadení mesta
Piešťany“, pričom predmetom dodatku k zmluve, resp. objednávky bude rovnaký druh
stavebných prác v cene (za 1 mernú jednotku), ktorá bude výsledkom elektronickej aukcie
uskutočnenej dňa 24.06.2013.
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Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu o dielo v prípade, ak na
uvedený predmet obstarávania nebudú poskytnuté finančné prostriedky z rozpočtu mesta do
konca roku 2013.
Lehota viazanosti ponúk:

31.12.2013

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
S pozdravom
Ing. Remo Cicutto, v.r.
primátor mesta Piešťany
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