Výzva na predkladanie ponúk
zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Mesto Michalovce - Mestský úrad
Sídlo
Obec (mesto) : Michalovce
Ulica : Námestie osloboditeľov
Telefón : 056/6864174
E-mail : darina.cornejova@msumi.sk

IČO : 00 325 490
PSČ : 071 01
Číslo : 30
Fax : 056/6443520

2. Druh zákazky :
zákazka na uskutočnenie stavebných prác - zmluva o dielo podľa ust. Obchodného
zákonníka
Predmet zákazky : Zariadenie pre seniorov

- Rekonštrukcia troch bytových jednotiek na bezbariérové.
Kód - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) :
Hlavný predmet :
45215213-3 Stavebné práce na domovoch ošetrovateľskej
starostlivosti
Doplňujúci predmet : 45262500-6
45330000-9
45421131-1
45431000-7
45442100-8
45311000-0

Murovanie a murárske práce
Kanalizačné a sanitárne práce
Montáž dverí
Dláždenie a obkladanie
Maliarske a natieračské práce
Elektroinštalačné práce

Stručný opis zákazky : Cieľom zákazky je rekonštrukcia troch jestvujúcich bytových
jednotiek na bezbariérové bytové jednotky v zmysle predloženého výkazu výmer.
Súčasný stav : Bytové jadrá sú zhotovené klasicky s vaňou a umývadlom v miestnosti
kúpeľne a samostatné WC. Celý priestor sociálneho zariadenia je osadený do samo
stojacieho jadra. Priestory svojim vybavením a stavom stien sú už po životnosti a
nevyhovujú ani z hygienických dôvodov , ani po stránke obsluhy. Klienti majú obmedzenú
mobilitu a vaňa je pre nich z hľadiska bezpečnosti nevhodná.
Nové riešenie : Demontovať staré zariadenie a bytové jadrá vybúrať. Jestvujúci priestor
následne domurovať priečkou medzi stenou kuchyne a chodby. Priestory poprepájať
novými dverami uspôsobenými na prechod invalidným vozíkom. V takto vytvorenom
priestore sa upraví elektroinštalácia, obmuruje priestor stúpačiek. Povrchové úpravy budú
pozostávať zo sadrokartónového stropu do vlhkého prostredia, obkladov stien
keramickými obkladmi a podlahy keramickou dlažbou. Vybavenie sociálneho zariadenia
tvorí sprchový kút, umývadlo a WC.
3. Miesto uskutočnenia stavebných prác :
Michalovce, J.Hollého 9

4. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na uskutočnenie
stavebných prác :
nevyžaduje sa
5. Povinnosť uviesť mená a kvalifikáciu zamestnancov uchádzača zodpovedných za
uskutočnenie stavebných prác :
nevyžaduje sa
6. Možnosť predloženia ponuky :
ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky
7. Variantné riešenie : neumožňuje sa
8. Lehota na dodanie zákazky – trvanie zmluvy :
Ukončenie : najneskôr do 2 mesiacov od účinnosti zmluvy
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :
deň : 17.

mesiac : jún

rok : 2015

hodina : do 12, 00 hod.

Adresa , na ktorú sa majú ponuky doručiť :
- E-mail : darina.cornejova@msumi.sk
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do podateľne na adresu
uvedenú v bode 1 s označením „NEOTVÁRAŤ – Bytové jednotky “.
Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky :
Verejný obstarávateľ neposkytne uchádzačovi preddavok ani zálohové platby,
predmet zákazky bude financovaný zo schválenej dotácie na podporu rozvoja
sociálnych služieb z MPSVaR a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
11. Podmienky účasti záujemcov :
predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
- kópia
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
- cena s DPH v €
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
V prípade, že navrhované ceny v ponuke budú vyššie ako predpokladané finančné
prostriedky, ktoré má verejný obstarávateľ na to určené, bude táto ponuka považovaná za
neprijateľnú.
Dátum : 10.06.2015
Viliam ZAHORČÁK
primátor

