Výzva na predloženie cenovej ponuky
na zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
o zmene a doplnení niektorých zákonov

Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov:
Mesto Handlová
Námestie baníkov č. 7
972 51 Handlová
V zastúpení:
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová
IČO:
318 094
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 8, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba: Peter Cagáň
Telefón:
+421 905 785 141
E-mailová adresa: peter.cagan@handlova.sk
1. Predmet zákazky:

práce

2. Názov predmetu zákazky:

„Rekonštrukcia strechy a sociálnych zariadení v rámci objektu
telocvične na ZŠ Školská“

3.

Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.

Rozdelenie predmetu zákazky:

4. Opis predmetu zákazky:

Rekonštrukcia strechy telocvične a sociálnych zariadení:
4.1
Strecha – zateplenie a výmena krytiny
4.2
Sociálne zariadenia – rekonštrukcia dievčenských
a chlapčenských WC a spoločnej sprchy
Podrobný opis predmetu zákazky (slepý výkaz-výmer) tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom vykonať obhliadku objektu. Obhliadka sa uskutoční dňa
15.06.2016 o 9,00 hod. Stretnutie uchádzačov bude v budove Mestského úradu, Námestie baníkov č. 7
v Handlovej, prízemie.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:

Základná škola, Školská ul., č. 526/23,972 51 Handlová.

6. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

450000000 - 7 – stavebné práce
44112400 – 2 - strecha

7. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

Projekt bude realizovaný na celý predmet obstarávania.

8. Možnosť predloženia variantných riešení:

Nie

9. Trvanie zmluvy a dodanie prác:

najneskôr do 30.11.2016

10. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
10.1 Zákazka bude financovaná prostredníctvom poskytnutej dotácie v rámci výzvy „Rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a rekonštrukcie alebo
výstavby novej telocvične a na vybavenie telocvične na rok 2016“ a z rozpočtu mesta Handlová.
10.2 Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
10.3 Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného styku prostredníctvom ekonomického
oddelenia MsÚ Handlová na základe vystavenej faktúry, ktorej splatnosť bude 30 dní.
11. Podmienky účasti záujemcov:
Uchádzač musí spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia - § 32 ods. 1 písm. e) zákona č.
343/2015 o verejnom obstarávaní – doklad o oprávnení uskutočňovať dodávať požadované práce alebo
doklad podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní.

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk:
Mailová adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

dátum: 20.06.2016 čas: 10,00 hod.
peter.cagan@handlova.sk

13. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Predpokladaná hodnota zákazky max:

najnižšia cena
suma bez DPH: 29.964,72 eur

14. Lehota viazanosti ponúk:

nepožaduje sa

15. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného
pracoviska:
neprichádza do úvahy
16. Použitie elektronickej aukcie:

nepoužije sa

Handlová, 08.06.2016

...........................................
Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta Handlová

