VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Havarijná oprava fasády a demontáž komínov, Základná škola Eliáša Lániho č.s.261, 014 01
Bytča

TYP ZÁKAZKY : Stavebné práce

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
PSČ, obec:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba na proces VO :
Telefón:
e-mail:

Mesto Bytča
Námestie SR 1/1
014 01 Bytča
00 321 192
2020626399
Mgr. Vladislav Pavelčík
0902 135 368
vladislav.pavelcik@bytca.sk

OPIS:
Mesto Bytča, vyzýva v súlade s §6 a § 117 cit. zákona na predloženie predpokladanej hodnoty
zákazky a cenovej ponuky na zákazku „Havarijná oprava fasády a demontáž komínov,
Základná škola Eliáša Lániho č.s.261, 014 01 Bytča“.
Verejný obstarávateľ vypracuje súhrnné vyhodnotenie ponúk a na základe neho určí PHZ. V
prípade, že bude PHZ určená nižšia ako 30 000,00 € bez DPH, bude táto výzva nahrádzať
prieskum trhu za účelom výberu dodávateľa predmetnej služby a ponuky obdŕžané v tejto
výzve bude možné považovať za konečné a relevantné pre určenie/výber úspešného
uchádzača.
S víťazným uchádzačom bude podpísaná objednávka.
Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania,
ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o
verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo
verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Špecifikácia:
Havarijná oprava fasády a demontáž komínov , Základná škola Eliáša Lániho č.s.261,
014 01 Bytča
Rekonštrukčné práce pozostávajú z nasledovných činností a to otlčenie opadávajúcej omietky
oprava atiky a prednej časti fasády budovy a zbúranie troch rozpadajúcich sa komínov.
OPIS TERMÍNU PLNENIA:
Do 30 kalendárnych dní od stanoveného dátumu na objednávke.
MIESTO REALIZOVANIA ZÁKAZKY:
Základná škola Eliáša Lániho č.s.261, 014 01 Bytča
SPÔSOB URČENIA CENY:
Cena bude určená ako cena za kompletný predmet obstarávania.
OBHLIADKA MIESTA PLNENIA:
Obhliadka je potrebná.
KOMPLEXNOSŤ DODÁVKY:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky.
POKYNY NA SPRACOVANIE PONUKY:
Ceny budú uvedené v mene EUR.
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú
zmluvnú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
Obsah ponuky - doplnený a podpísaný Formulár pre určenie ponukovej ceny.docx
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK:
Najnižšia cena
SÚŤAŽNÉ PODKLADY:
Príloha č.1 CP pre určenie ponukovej ceny.docx
TERMÍN ODOSLANIA VÝZVY:
Adresné odoslanie výzvy: 02.07.2020 elektronickou formou – emailom
LEHOTA NA PREDLOŽENIE PONUKY:
Do 09.07.2020 do 16:00, na emailovú adresu uvedenú v časti: IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO
OBSTARÁVATEĽA

TERMÍN OTVÁRANIA PONÚK:
10.07.2020 o 10:00
POSTUP PRI OTVÁRANÍ PONÚK:
Pri otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo osobou písomne
splnomocnenou uchádzačom na jeho zastupovanie, ak sa preukáže preukazom totožnosti.
LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK:
Do 31.12.2020
MIESTO PREDLOŽENIA PONUKY:
Za doručenú je považovaná ponuka v elektronickej forme.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Príloha č.1 Formulár pre určenie ponukovej ceny

Ing. Miroslav Minárčik
Primátor mesta Bytča

Formulár pre určenie ponukovej ceny.
Príloha č.1
(Uchádzač vyplní požadované identifikačné údaje a uvedie ponukovú cenu do tabuľky)

Identifikačné údaje uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo podnikania:
IČO:
Kontakt tel:
Kontakt e-mail:

1 - Úpravy povrchov
1

Oprava vonkajších vápenných omietok stropov
železobetónových rovných tvárnicových a klenieb,
opravovaná plocha ,brizolit výšky nad 3,8m

m2

70,000

2

Omietka vápenná vonkajšieho ostenia okenného alebo
dverného štuková výšky nad 3,8m

m2

20,000

3

Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a
nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom
nasiakavosti

m2

70,000

4

Príprava vonkajšieho podkladu stien + sieťka, hr. 3
mm

m2

70,000

5

Omietka vápenná vonkajšia

m2

70,000

2 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie
6

Otlčenie omietok stropov vonkajších vápenných alebo
vápennocementových

m2

20,000

7

Otlčenie omietok stien vonkajších vápenných alebo
vápennocementových

m2

50,000

8

Rozobratie komínov výšky nad 12 m a zákryt otvoru

kom
pl

3

Presun a odvoz hmôt pre opravy a údržbu objektov
vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m

t

3 - Presun hmôt HSV
9

6,500

4 - Maľby
10

Obrúsenie a oprášenie malieb, výšky nad 3, 80 m

m2

70,000

11

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov
výšky nad 3, 80 m

m2

70,000

12

Maľby z maliarskych zmesí tekutých (vonkajších),
ručne nanášané tónované dvojnásobné na jemnozrnný
podklad výšky nad 3, 80 m

m2

70,000

Stavebno montážne práce náročné - montáž a
demontáž lešenia

kom
plet

1,000

5- montáže
13

Suma spolu: bez DPH_______________

s DPH _______________

V ...........................,dňa: ..........................

......................................................................
(meno, priezvisko oprávnenej osoby)

