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INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)    NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)

Obec Holčíkovce
IČO:  00332429
Holčíkovce 40, 094 05 Holčíkovce
Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Flešár
Telefón: +421 574887140
Email: ocu@holcikovce.sk
Fax: +421 574887141
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL):  http://www.holcikovce.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6412

I.2)    SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie:  Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán:  Nie

I.4)    DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Regionálny alebo miestny orgán

I.5)    HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť:  Samospráva

ODDIEL II: PREDMET
II.1)    ROZSAH OBSTARÁVANIA

II.1.1)    Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce
Referenčné číslo:  1/2017

II.1.2)    Hlavný kód CPV
45000000-7

II.1.3)    Druh zákazky
Práce

II.1.4)    Stručný opis
Zámerom investora je celková výmena krovu a strešnej konštrukcie, ktorá sa nahradí novou strešnou krytinou, t. j.
plechová krytina (s lakoplastovou úpravou), zateplenie sokla, fasády, strechy a podláh, výmena otvorových konštrukcií
(okná a vonkajšie dvere), nové ústredné vykurovanie a rozvody vzduchotechniky, riešenie teplej pitnej vody pomocou
elektrického zásobníka o objeme 10 l, ako aj nová elektroinštalácia na báze led svietidiel, ktoré výrazne znížia
energetickú náročnosť jestvujúceho jednopodlažného objektu materskej školy. V časti vykurovanie sú navrhované nové
vykurovacie telesá s novými rozvodmi ako aj hydraulické vyregulovanie, ktoré zabezpečia lepšiu energetickú bilanciu.

II.1.6)    Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti:  Nie

II.2)    OPIS
II.2.1)    Názov
II.2.2)    Dodatočné kódy CPV

45210000-2
II.2.3)    Miesto vykonania

Kód NUTS: 
SK041
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:  Záujmová stavba sa nachádza v zastavanom území obce Holčíkovce a je
situovaná na pozemku parcelného č. 12 v k. ú. Holčíkovce.

II.2.4)    Opis obstarávania
Navrhovaná rekonštrukcia sa dotýka jestvujúceho obecného objektu obce Holčíkovce a to SO 01 Materská škola. Tento
stavebný objekt je jednopodlažný a pozostáva z priečnych nosných systémov so stredným nosným múrom. Strechy sú
dvoch typov a to sedlová so spádom 17° a pultová s miernym spádom 3° s plechovou krytinou.  
V novo navrhovanom riešení sa uvažuje celková výmena krovu a strešnej konštrukcie, ktorá sa nahradí novou strešnou
krytinou, t. j. plechová krytina (s lakoplastovou úpravou). Ďalšou dôležitou stavebnou úpravou je zateplenie fasády
celého objektu minerálnou vlnou, ako aj zateplenie sokla, zateplenie strechy a to z dôvodu nepostačujúcej tepelnej
klímy. Všetky navrhované búracie práce ako aj stavebné úpravy sú riešené samostatne po jednotlivých stavebných
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objektoch a častiach. 
Stavebný objekt SO 01 Materská škola obsahuje nasledovné časti: Výmena okien a dverí, Zateplenie obvodového plášťa,
Zateplenie strechy, Ostatné, Zdravotechnické inštalácie, Ústredné vykurovanie, VZT, Elektroinštalácie. SO 02 Odberné
elektrické zariadenie. 
V navrhovanom stave sú nasledovné stavebné úpravy : Vytvorenie novej sedlovej strechy pomocou dreveného
samonosného väzníkového krovu, ktorý sa ukotví na novo zrealizovaný žb veniec triedy betónu B20. Hlavným prínosom
tohto projektu je ale zateplenie sokla, fasády, strechy a podláh a aj nové ústredné vykurovanie a rozvody
vzduchotechniky ako aj nová elektroinštalácia na báze led svietidiel, ktoré výrazne znížia energetickú náročnosť tohto
objektu. V časti vykurovanie sú navrhované nové vykurovacie telesá s novými rozvodmi ako aj hydraulické
vyregulovanie, ktoré zabezpečia lepšiu energetickú bilanciu.  
Bližšie uvedenie potrieb a požiadaviek na predmet zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.5)    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality:  Nie
Náklady/Cena:  Kritéria nákladov
Kritéria nákladov
 
Názov:  Cena
Relatívna váha:  80
 
Názov:  Termín ukončenia efektívne využívajúci zdroje
Relatívna váha:  20

II.2.13)Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie:  Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:  OP KŽP - Prioritná os: 4

II.2.14)Doplňujúce informácie
Pri návrhu koncepcie riešenia boli zohľadnené všeobecne uznávané environmentálne aspekty a to zadávaním 
environmentálnych charakteristík a opatrení vedúcich k zvyšovaniu energetickej hospodárnosti budov a k znižovaniu
nákladov na ich prevádzku.

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)    OPIS

IV.1.1)    Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk

IV.1.3)    Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody:  Nie

IV.1.6)    Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia:  Nie

ODDIEL V: PRIDELENIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená:  Nie

V.1)    Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená:  § 57 ods. 1 písm. b) - verejný obstarávateľ /obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5)    DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA

14.09.2017
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