
SLUŽBY M0DRA, S.r.o.

Yýzva na predloženie cenovej ponuky

na uskutočnenie stavebných pľác: ,,Rekonštrukcia nebytových pľiestorov- bývalý Collins,
Štú.o'u 59, Modraoo - zákazka zad'ávaná postupom podl'a ustanovenia $ 1I7 zákona č.

34312015 Z. z' o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,Zákon")'.

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a:

Názov: SLUZBY MODRA' S. r. o
Sídlo: Šúrska 5' 900 01 Modra
lČo: +: 8O5 426
Zap.: oR okľesného súdu Bľatislava I, oddiel: Sľo' vloŽka č. 48881/B
Kontaktná osoba: Mgľ' Art. Jakub Liška, MRes., konateľ
Tel.:033/641 5169
Elektronická pošta: liska@sluzbymodľa'sk
Internetová adľesa: www.sluzbymodľa.sk

2. Názov zákazkyz

,, Rekonštľukcia nebytových pľiestoľov _ bývalý Collins, Štúrova 59o Modľa'o

3. Dľuh zákazky a CPV podl'a spoločného slovníka veľejného obstarávania:

Zákazkana uskutočnenie stavebných prác: ,,Rekonštrukcia nebytových pľiestoľov - bývalý
Collins, Štú.o'u 59, Modľa", obstarávaná postup om zadávania zákazky podľa ustanovenia $

II] Zákona:

CPV podl'a slovníka Vo:

441 1 1000-1 Stavebné materiály
44I 12000 -8 Rôzne stavebné konštrukcie
44212300-2 Konštľukcie a ich časti
44220000-8 Výľobky stavebného stoláľstva
44230000-1 Výrobky stavebného tesáľstva
444I 1000 -4 Sanitárne ýrobky
448 1 0000-1 Náteľové farby
45000000-7 Stavebné pľáce
45261000-4 Moĺtáž strešných konštľukcií, súvisiace a pokryvačské pľáce
45261 420-4 Izolačĺe pľáce proti vode
45262500-6 Muľovanie a muľáľske práce
45262100-8 Pľáce naZmene (úpľave) budov
45 3 2 0000- 6 lzolačne práce
45421100-5 Morrtáž dveľí a okien a súvisiacich súčastí
4 5 422000 -1 Tesáľske montážne pr áce
45442100-8 Maliaľske a natieľačské pľáce
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4. opis pľedm etu zákazky :

Táto zákazka sa vzt'ahuje na uskutočnenie stavebných,moĺtážnych prác a stavebných úpľav
v súlade s podľobnou špecifikáciou podmienok uskutočnenia stavebných pľác uvedených
v návrhu Zmluvy o dielo s prílohou č. 1, ktoráje nedeliteľnou súčast'ou tejto wýzvy a ktorá bude
uzatvorcná s úspešným uchádzačom.

5. Miesto poskytovania predm etu zátkazky :

Nehnuteľnosť, nachádzqirca Sa na adľese: Štúľova 59, 900 01 Modra, evidovaná vKatastľi
nehnuteľností napaľcele ľegistra ,,C" č.46013 ovýmeľe 37O m2, so súpisným číslom stavby
1958, dľuh pozemkov: Zastavané plochy anádvoria' zapisaná na LV č.3575, pľe katastľálne
územie Modra, obec: MoDRA, okľes Pezinok

6. Pľedpokladaná hodn ota zákazky z

Predpokladaná hodnota zákazky: do 120.000 Eur bez DPH za celý rozsah uskutočnenia
stavebných prác, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

7. Tľvanie zmluvy:

Zmluva o dielo bude uzatvorená na dobu uľčitú, a to do splnenia všet[ých práv apovinností
zmluvných stľánzo Zmluvy o dielo vyplývajúcich, pričom dielo bude vyhotovené aoďovzdané
najneskôľ do 30.06.2023.

8. Možnost'pľedloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho čast':

Uchádzač predloží ponuku na celú zátkazku. Pľed pľedloženim ponuky je uchádzač povinný
zúčastnit' sa obhliadky a zamerania miesta vykonania zákazky za účelom zistenia
technických apľiestorových moŽností miesta vykonania zákazky, spľihliadnutím na jeho
existujúci stav, ato miesto vykonania tejto zákazky definovane v bode 5. tejto výzvy. Čas
vykonania obhliadky si uchádzač môže vopľed telefonicky dohodnťrť na tel. č.: 0903 024 330.

9. Obsah ponuky:

Ponuka uchádzača musí obsahovat':
- identifikačné údaje uchádzača,
- uchádzačom ponúknutá cena bez DPH vrozsahu podľa uchádzačom vyplneného

ýkazll výmer, ktoý tvorí pľílohu Zmluvy o dielo, vrátane celkovej ceny za celý
predmet zákazky,
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ucháďzač, ktoý je platca DPH uvádza cenu v členerrí cenabez DPH' sadzba a výška
DPHacenasDPH,
lcháďzač, ktoľý nie je platcom DPH na túto skutočnost' v ponuke upozomí,
návľh ceny za pľedmet zákazky zaľŕía všetky náklady spojené s pľedmetom zákazky
(vľátane dopravy na miesto dodania, montáže a pod.) v súlade so Zmluvou o dielo,
Dátum a podpis štatutáľneho oľgánu uchádzača.

10. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk:

a)
b)

c)

Lehota na predkladanie ponúk: do24.03.2023, čas: do 15.00 hod.

Ponuky je možné predloŽiť:
- elektľonicky doľučením na e-mailovú adľesu uvedenú v bode 1 tejto výzvy
- doporučenou poštou
- osobne

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazykll.

11. Kľitéľiá vyhodnotenia ponúk:

Kľitéľiom vyhodnotenia cenových ponúk uchádzačov bude najniŽšia cena bez DPH,
požadovaných a uchádzačmiponúknutých stavebných a montážnychpľác podľa ýkazuýmer
a špeciÍikácie v zmysle Zmluvy o dielo, ktoľé sú pľedmetom tejto zákazky.

12. P ožadované doklady:

Uspešný uchádzačje povinný najneskôľ do 5 kalendáľnych dní odo dňa doručenia oznámenia
o vyhodnotení ponúk doručiť verejnému obstarávateľovi:

Doklad o opľávnení uskutočňovat' stavebné pľáce podľa Zmlvry o dielo (doklad

o opľávnení podnikať) v podobe výpisu z obchodného registra alebo Živnostenského

listu. Dokument môže byť úradne neoverená kópia.
Čestné vyhlásenie, Že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdtavotné poistenie,

sociálne poistenie a pĺíspevkov na dôchodkové spoľenie.

13. Ďalšie podmienky a infoľmácie:

Veľe.jný obstaľávateľ zľuší použitý postup zadávanlazákazky z nasledovných dôvodov:

návrh ceny úspešného uchádzača blde vyšší, ako je stanovený finančný limit podľa
bodu 6. tejto výzvy,
nebude pľedložená žiadna ponuka,
pľedložená ponuka nebude zodpovedat' požiadavkám veľejného obstaľávatel'a na

pľedmet zákazky,
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ak sa zmenili okolnosti, zaktoých sa vyhlásilo toto výberové konanie.

Verejný obstaľávateľ si vyhĺadzuje pľávo neuzatvoľit' zmlwný vzt'ah s ťrspešným
uchádzačomluchádzačmi v pľípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase odoslania tejto výzvy
nemohol predvídať, ako si ajvyhtadzuje pľávo nepľijat'ani jednuponuku' ak predloŽené cenové
ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám veľejného obstaľávateľa a ak budú vyššie, ako je
ýška finančných prostriedkov uľčených narealizáciu tejto zákazky. Všetky náklady spojené s
Vypracovaním ponuky znáša uchádzač.

V Modľe, dňa 15'03.2023

osoba zodpovedná za verejné obstaľávanie

Ing. Vieľa Koníková SLUŽBY MoDRA, s.ĺ.o.
9oo 01 Mocjra, Šúrska r'

tČo: +e 8a5 426
787-71

Veľej n;ý ob staľávatel'
SLUZBY MODRA, s. r. o.
Mgľ. Art. Jakub Liška, MRes
konateľ


