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Vec: Výzva na predkladanie ponúk
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie Vašej súťažnej ponuky na zákazku
zadávanú v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení na
predmet zákazky s pracovným opisom budúceho znenia:
“ Stavebné úpravy Kultúrneho domu“
Výber dodávateľa stavebných prác pre uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s zlepšením
tepelno-technických a prevádzkových pomerov budovy Kultúrneho domu.
Predmetom zadávania zákazky je stavebná práca súvisiaca s vonkajšou a vnútornou úpravou stien
a podláh ako aj opravy tepelných rozvodov vo vnútri budovy, na rozvodoch a topných telesách.
Odvoz sutiny je súčasťou ponuky uchádzača.
Zverejnené: https://www.secovce.sk/verejne-obstaravanie
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Pre zostavenie ponuky sú rozhodujúce
skutočnosti s obhliadky miesta výkonu práce a predloženého výkazu výmer. Pre ocenenie predmetu
zákazky je potrebné vykonať obhliadka miesta predmetu zákazky a predložiť POV – plán, postup
rekonštrukcie a stým súvisiace obmedzenia prevádzky. Cenu diela je potrebné uviesť v Eur s DPH.
Kritériom vyhodnotenia úspešnej ponuky je najnižšia cena v Eur s DPH. Predpokladaná
hodnota zákazky je PHZ = 86.696,36 eur bez DPH; určená na základe rozpočtu - ocenenia výkazu
výmer stavebným cenárom.
Pri predložení ponuky je potrebné pridržiavať sa pokynov verejného obstarávateľa, dodržať
pokyny a vyplniť predprípravené formuláre v uvedenom formálnom aj obsahovom znení z dôvodu
rovnakej náročnosti prípravy ponuky pre všetkých záujemcov.
Súťažný návrh uchádzača, prosíme doručiť na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa v zmysle
pokynov zverejnenej výzvy do 31.07.2018 do 14:00 hod.. Akceptované budú cenové ponuky
vyhotovené písomne a doručené na adresu vyhlasovateľa súťaže. Kontaktná osoba: Ing. Milan Filip,
tel.: 0918 993 095, e-mail: milan.filip@secovce.sk Otázky súvisiace s vysvetlením je možné
zasielať, e-mailom na uvedenú adresu v lehote do 28.07.2018.
S pozdravom
...........................
Schválil: MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta
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