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:

„,Michalovce ZŠ Komenského - spojovacia chodba -výmena zasklených stien“
______________________________________________________________________________________
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 191, M: 917 793 302
056 / 6443520
gabriela.ivanova@msumi.sk;,

Spôsob obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou
JKSO:
45414210-5 Stavebné práce na objektoch základných škôl
45232140-5 demontážne práce
45421130-4 Montáž okien a dverí

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 Komenského

Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Premetom zákazky je demontáž jestvujúceho poškodeného presklenia stien, ktoré tvoria obvodový plášť
chodby. Tieto sú svojimi kovovými rámami priamo upevnené na nosníky chodby. Po ich demontáži je
nutné vytvoriť nosnú oceľovú konštrukciu spájajúcu tieto nosníky, na ktorú sa upevnia presklené steny
podľa priloženého výpisu. Dolná a horná časť plášťa je navrhovaná z neprehľadných častí, stredná
s presklením. Pred samotnou realizáciou pomocnej konštrukcie je nutné pôvodné rámy ošetriť obrúsením
a novým náterom. Pred samotným spracovaním ceny odporúčame urobiť obhliadku skutkového
stavu a presné zameranie, kvôli posúdeniu pracnosti .

Variantné riešenie : nie je prípustné

Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
056 / 6864 279
056 / 6443 520

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

doba trvania zmluvy – najviac dva mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
lehota výstavby –
začatie stavebných prác: 06/2016 - ukončenie stavebných prác: 07/2016

Lehota, obsah a spôsob predkladania ponuky:
a) dňa 13.6.2016 do 12.00 hod.
b) osobne na podateľni verejného obstarávateľa, e-mailom na adresu kontaktnej
osoby
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 stavebných prác
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.
1.
2.
3.

Výkaz výmer, pomocné výkazy
Výpis prvkov, technická správa, pôdorys
Fotodokumentácia skutkového stavu
Návrh ZoD

V Michalovciach, dňa 7.6.2016

Nám.osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
056 / 6864 279
056 / 6443 520

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

