V Ý Z V A
na predkladanie ponuky
(zadávanie zákazky s nízkou hodnotou)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác stavby s názvom:

„,Výmena otvorových konštrukcií - Základná škola na Ulici školskej v

Michalovciach , pavilóny A, B, C, D, H “
______________________________________________________________________________________
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Štatutárny orgán:
IČO:
Adresa organizácie:
Internetová adresa
organizácie (URL):
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
E-mail:

Mesto Michalovce
Viliam Zahorčák, primátor mesta
00325 490
Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
www.michalovce.sk;
Ing. Gabriela Ivanová,
056 / 6864 191, 6864 175
056 / 6443520
gabriela.ivanova@msumi.sk;,

Spôsob obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou do 70 tis bez DPH
JKSO: 45421100-5 Výmena okien a dverí
45410000-4 omietkarske práce
45232140-5 demontážne práce
Zverejnené podklady: na stránke mesta Michalovce v profile „Verejné súťaže“
Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Miesto dodania predmetu zákazky: Michalovce ZŠ na Ulici školská

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zákazky je výmena pôvodných otvorových konštrukcií za plastové na blokoch A,B,C,D
a H. Popis jednotlivých konštrukcií je uvedený vo výpise prvkov. Následne sa ostenia z vnútornej
i vonkajšej strany vyspravia omietkou a z vnútornej aj vymaľujú.
Variantné riešenie: prípustné len pokiaľ ide o konštrukčný systém otvorových konštrukcií.
Lehota na dodanie predmetu zákazky:
doba trvania zmluvy – najviac dva mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
lehota výstavby –
začatie stavebných prác: 07/2016 - ukončenie stavebných prác: 08/2016

Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:
a) do 3.6. 2016 do 12.00 hod.
b) osobne na podateľni verejného obstarávateľa, e-mailom na adresu kontaktnej
osoby
Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
056 / 6864 191
e-mail: gabriela.ivanova@msumi.sk
056 / 6443 520
http:// www.michalovce.sk

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v EUR.

d) Obsah ponuky:
1. cenová ponuka - vyplnením výkazu výmer
2. Súčasťou ponuky sú doklady preukazujúce právnu subjektivitu, predmet podnikania

a odbornú spôsobilosť zhotoviteľa: výpis z obchodného registra, doklad odbornej
spôsobilosti stavbyvedúceho zhotoviteľa
Podmienky financovania: Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Cena v EUR s DPH za uskutočnenie výmeny okien a vysprávok v zmysle zadania, vrátane
zamerania na mieste a návrhu riešenia
Doplňujúce informácie:
e) Súčasťou ponuky za uskutočnenie stavebných prác musia byť všetky náklady, ktoré vzniknú
uchádzačovi pri plnení predmetu zmluvy a cenová ponuka bude vypracovaná v súlade s požiadavkou
verejného obstarávateľa
Príloha:

1. Výkaz výmer
2. Výpis prvkov, technická správa
3. Návrh ZoD

V Michalovciach, dňa 31.5.2016

Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
056 / 6864 191
056 / 6443 520

e-mail: gabriela.ivanova@msumi.sk
http:// www.michalovce.sk

