VÝZVA
NA PREDKLADANIE PONÚK
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Názov zákazky: „Rekonštrukcia výplní otvorov v kultúrnych domoch v miestnych častiach
mesta Považská Bystrica“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa a kontaktné miesto:
Názov:
Mesto Považská Bystrica
IČO:
00317667
Sídlo:
Centrum 2/3
Obec:
Považská Bystrica
PSČ:
017 13
Kontaktná osoba:
Ing. Mária Kureková
Tel.:
0905 823 419
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. Predmet zákazky: Rekonštrukcia výplní otvorov
3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nerozdeľuje sa
4. Opis predmetu zákazky: Ide o výmenu drevených okien a dverí v KD Milochov,
Podvažie, Považská Teplá, Dolný Moštenec a Horný Moštenec za plastové okná.
Vchodové dvere budú hliníkové. Zákazka obsahuje stavebné práce súvisiace
s úpravou otvorov, so zamurovaním niektorých okien, prípadne úpravu veľkostí
otvorov. Okná budú vo farbe bielej, v Dolnom Moštenci vo farbe sivej, odtieň
antracit . Výkazy výmer, pohľady a technické správy tvoria prílohu tejto výzvy.
Obhliadka objektov je nutná, dohodnúť ju možno s Ing. Máriou Kurekovou, na t.č.
042/4305313 v dňoch 9.8.2018 a 13.8.2018 v čase od 8,00‐ 12,00 hod.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Stavebné práce na stavbách pre umenie a kultúru ‐ 45212300‐9
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 42 848,21 € bez DPH
7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Ide o rekonštrukciu výplní otvorov podľa
projektovej dokumentácie a výkazov výmer v jednotlivých KD, ktoré sú prílohou
týchto súťažných podkladov.
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Kultúrne domy podľa bodu 4 tejto výzvy.
9. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
V súlade s predpísaným harmonogramom, najneskoršie do 30.9.2018.
10. Variantné riešenie: neumožňuje sa

11. Lehota a miesto na predloženie ponúk: 15. 08. 2018 do 10:00 hod
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Mestský úrad Považská Bystrica
Centrum 2/3
017 13 Považská Bystrica
V prípade osobného doručenia uchádzači odovzdajú ponuku v klientskom centre MsÚ
Považská Bystrica v čase úradných hodín.
12. Spôsob predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke
poštou, kuriérom, osobne v súlade s bodom 11. Ponuky budú predkladané v
slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie
je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky v prípade poštového alebo osobného doručenia:
„Rekonštrukcia výplní otvorov v kultúrnych domoch v miestnych častiach mesta
Považská Bystrica“ ‐ Neotvárať!“
13. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za stavebné práce podľa výzvy a vyplnené
predložené výkazy výmer. Cena bude v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je
platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
14. Lehota viazanosti ponúk: 30. 10. 2018
15. Obsah ponuky:
- Cenová ponuka obsahuje uchádzačom vyplnené a podpísané:
 výkazy výmer
 výpis z obchodného registra, alebo živnostenského registra
 podpísaný návrh zmluvy o dielo
 harmonogram prác
16. Otváranie ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 15. 08. 2018 o 11.00 hod.
Miesto: Mestský úrad Považská Bystrica, kancelária číslo 311.
17. Podmienky financovania: Úspešnému uchádzačovi nebude poskytnutý preddavok.
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v
lehote splatnosti faktúry 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená žiadna ponuka,

-

ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Prílohy:
- výkazy výmer
- zmluva o dielo
V Považskej Bystrici, dňa 06. 08. 2018
Ing. Jana Mičková, vedúca OPÚaSM ........................................
Ing. Mária Kureková, referent OPÚaSM .....................................
Vybavuje: Ing. Mária Kureková

