
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                              IČO : 00 325 490 
    Sídlo 
    Obec (mesto) : Michalovce                                                        PSČ : 071 01 
    Ulica : Námestie osloboditeľov                                                  Číslo : 30 
    Telefón : 056/6864174                                                               Fax : 056/6443520 
    E-mail :  darina.cornejova@msumi.sk               
  
2. Druh zákazky  :    
     zákazka na uskutočnenie stavebných prác    - zmluva o dielo  podľa  ust. Obchodného   
     zákonníka  
     Predmet zákazky :   III.ZŠ – jedáleň – stavebné úpravy 
      
     Kód  - Spoločný  slovník obstarávania ( CPV ) :              
     Hlavný predmet :        45421132-8   Montáž okien                               
                                                                              
     Doplňujúci predmet :  45262500-6   Murovanie a murárske prác 

                                      45442100-8   Maliarske a natieračské práce 
                                         45421140-7   Montáž kovových stolárskych výrobkov okrem  
                                                                dverí a okien 
 

   Stručný opis  zákazky  :  
     

    V priestoroch jedálne je 42 ks okien, ktoré svojou životnosťou a funkčnosťou sú 
v nevyhovujúcom stave. Ich veľkosť je nadmerná, čím dochádza k prehrievaniu priestorov 
kuchyne a jedálne. Zároveň v skladových  priestoroch nie je potrebné osvetlenie v takom 
rozsahu, preto sa niektoré otvory zamurujú. Je  preto potrebné staré otvorové konštrukcie 
vybúrať. Následne zamurovať 3 ks otvorov a ostatné upraviť podmurovaním a 
domurovaním tak, aby sa veľkosť upravila na rozmer 1500x 2450 mm. Následne sa na 
šírku  30 cm vyspravia ostenia  interiéru i exteriéru. Z okien je potrebné zdemontovať aj 
jestvujúce mreže. Po osadení okien je nutné osadiť nové mreže podľa nových otvorov . 
Zameranie a tvar mreží dohodnúť s vedúcou jedálne za podmienky dodržania hmotnosti 
mreží udanej vo výkaze výmer.  
 
Technické požiadavky na okná:  

- Päť a viac komorkový systém 
- Profil hr. 2,8 mm 
- Hĺbka profilu 70 mm 
- Výstuž 1,5 mm 
- Ug 1,1 a menej 
- Biele 
- Bezolovnaté sklo 

 
     



3.  Miesto uskutočnenia stavebných prác  :    
     Michalovce, Moskovská ulica  - III. ZŠ, jedáleň   
 
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  31.8.2015 
             
 9. Uplynutie lehoty na predkladanie  ponúk : 
 
       deň : 29.          mesiac : júl          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 – III.ZŠ - jedáleň “. 

       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   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 : 17.07.2015 
                                                                                              Viliam  ZAHORČÁK                                           

                                                                                   primátor 


