DOMKO- Domov sociálnych služieb, Park mládeže 3, 04001 Košice

Váš list č./zo dňa

Naša značka
166 /Pč/2018

Vybavuje/linka
Pčolová/0556001915

Košice, dňa
27.6.2018

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu
v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa č. 343/2015 Z z. § 117
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
DOMKO- Domov sociálnych služieb si Vás dovoľuje týmto požiadať o predloženie
cenovej ponuky – prieskum trhu na poskytnutie služby s názvom :
„Prístavba objektu SO -01-DSS“
(Prístavba a dostavba terasy na miestnosť pre
prijímateľov sociálnej služby v zariadení)“, ktorú mienime zadať.
V rámci postupu verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vás žiadame o predloženie cenovej
ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky.
Vaša cenová ponuka bude pre nás, ako verejného obstarávateľa podkladom k výberu
dodávateľa na základe prieskumu trhu pri zohľadnení zásad hospodárnosti vynakladania
finančných prostriedkov s cieľom, aby vynaložené náklady na získanie predmetu zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene, a preto z neho pre našu organizáciu nevyplývajú žiadne
zmluvné záväzky.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku
na požadovaný predmet zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
DOMKO- Domov sociálnych služieb
Park mládeže 3, 04001 Košice,
IČO: 00696986
DIČ: 2020786427
Zastúpený : Ing. Martin Vatra
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN : SK02 8180 0000 0070 0018 5756
Kontaktná osoba: Pčolová Mária
Kontakt055/6001915, 0915351868
Email: dsskepm@stonline.sk
2. Názov zákazky : . Prístavba objektu SO 01-DSS (Prístavba a dostavba terasy na
miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení)“,

3. Opis predmetu zákazky: „.Prístavba objektu SO 01-DSS (Prístavba a dostavba
terasy na miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení)“,
Predmetom zákazky sú stavebné práce s názvom „Prístavba a dostavba terasy na
miestnosť pre prijímateľov sociálnej služby v zariadení“ na základe schváleného
Uznesenia č. 532/2017 z 24. Zasadnutia Košického samosprávneho kraja konaného
dňa 21.8.2017.
 Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle stavebného zákona, podľa
schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia
 Predpokladaný rozpočtový náklad stavby je 42 112,09 € vrátane DPH.
 Bližší predmet plnenia je špecifikovaný v priložených neocenených výkazoch
výmer. ( vo formáte xls na CD)
4. Miesto dodania predmetu zákazky: DOMKO-DSS, Park mládeže 3, Košice
5. Predpokladaná maximálna hodnota zákazky s DPH: 35 000,00 €
6. Lehota na dodanie predmetu zákazky: 3 mesiace od začatia realizácie diela
7. Podmienky financovania: poskytovateľovi služby sa neposkytne žiadny preddavok.
Odberateľ uhradí predmet zákazky po jej ukončení a vystavení faktúry.
8. Podmienky účasti uchádzačov :
 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuka bude obsahovať
dokumentáciu pre predmet zákazky.
 Uchádzač v ponuke uvedie identifikačné údaje (obchodné meno a sídlo
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, telefón, e-mail, č. účtu)
 Všetky doklady budú doručené poštou alebo osobne do termínu určeného v
bode 12 v uzatvorenej obálke
9. Spôsob určenia ceny:
 Uchádzač vo svojej ponuke navrhne cenu za zákazku v rozsahu: cenu bez
DPH, DPH , s DPH
 Uchádzač, ktorý nie je platiteľom DPH uvedie iba jednu – konečnú cenu
a upozorní, že nie je platiteľom DPH
 Uchádzačom navrhnutá cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením
zákazky.
 Verejný obstarávateľ bude hodnotiť celkovú cenu zákazky. V prípade, že
uchádzač je platiteľom DPH bude hodnotená cena vrátane DPH.
10. Kritéria hodnotenia ponúk : Najnižšia cena- cena za celý predmet zákazky s DPH

11. Obsah cenovej ponuky :



Uchádzač predloží kópiu živnostenského listu alebo výpisu z obchodného
registra (neoverená postačuje)
Cenová ponuka podľa zaslaného výkazu výmer cena sa uvedie v € s DPH,
neplatca DPH túto skutočnosť zreteľne uvedie v cenovej ponuke. (Cena
musí byť zaokrúhlená maximálne na dve desatinné miesta. Cena musí byť
uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom
zákazky)

12. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuku je potrebné predložiť poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1 tejto
výzvy do 4.7.2018 do 12,00 hod.
Ďalšie doplňujúce informácie obstarávateľa :
 V prípade potreby doplňujúcich informácii ( prípadne obhliadky ) umožňuje
obstarávateľ telefonický alebo osobný kontakt.
 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to bez
ohľadu na výsledok verejného obstarávania
 Doručená ponuka môže byť zahrnutá do vyhodnotenia len za predpokladu, že
jej obsah zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve na
predkladanie ponúk, obsahuje všetky náležitosti definované vo výzve na
predkladanie ponúk a bola predložená v lehote určenej vo výzve na
predkladanie ponúk
 Ponuka uchádzača musí obsahovať: - doklady a dokumenty podľa bodu 11
- Cenovú ponuku uchádzača
v štruktúre podľa bodu 9
 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk
 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je 6.7.2017
 Víťazný uchádzač bude prizvaný na prerokovanie
 S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

Ing. Martin Vatra
riaditeľ DOMKO-DSS

Príloha č.1 – CD – neocenený výkaz výmer vo formáte .xls.

