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Mestský úrad v Bytči-oddelenie správy majetku a reg.rozvoja
Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 38 Bytča

--------------------------------------------------------------------------------

•.

/2010
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V Bytči dňa: 02.09.2010

Vybavuje: J.Šušolík

Vec:

VVzva na predloženie ponukv.

Dovol'ujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie predmetu zákazky:
"Výmena okien (30ks), dverí (14 ks), vonkaj. a vnút.parapiet (60 ks), búracie
práce+murovky, okna PVC, dvere balkon 5-komorový systém,
farba biela, kovanie celoobvodové , izolačné dvojsko U=I,IW/M2k,
čistiace práce, likvidácia a odvoz odpadu.Práce budú prevedené na IV.poschodí
v obytnom dome JESlENKA ul.Treskoňova 813/4 v Bytči.
Na výber zmluvného partnera je použitý postup podl'a § 102 zák. č. 2~/2006 Z.z.o verejnom obstáravaní v znení neskorších predpisov-zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:

najnižšia cena
Obhliadku budovy bytového domu JESlENKA v Bytči je možné dohodnúť na MsÚ
Bytč na odd.RR č.dverí 18 s p.Šušolíkom (č.t.0904/293303), alebo na č.t. 041/50739
27. Cenovú ponuku na horeuvedené práce je potrebné predložiť do podatel'ne MsÚ
Bytča, Námestie SR č.1, 014 01 Bytča najneskôr do 17.09.2010 do 14,00 hod.
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V Bytči dňa: 07.09.2010
Vybavuje: J.Šušolík

Vec:

Výzva na predloženie IJonukv.

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie ponuky na dodanie predmetu zákazky:
"objekt spoloč. pavilón čast'-mestská knižnica na ul. Komenského 1020/9, Bytča
-výmena okien PVC biele, 5-komorový systém s celoobvodovým kovaním, sklo 416 PTF+argón,
U= 1,1 W/m2K, počet 19 ks, výmurovky, montáž vonkaj. a
vnútorných parapiet, staveb. materiál, rozmery okien a ostatné stavebné práce
podl'a predloženej dokumentácie, práce budú vykonané na I.poschodí budovy,
odvoz a likvidáciu odpadu.

Na výber zmluvného partnera je použitý postup podľa § 102 zák. č. 25/2006 Z.z.o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov-zadávanie zákazky s nízkou hodnotou.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude:
najnižJia cena
Obhliadku budovy spoločenského pavilóna (KNIžNICE) je možné dohodnúť na MsÚ
v Bytči na odd.RR č.dverí 18 s p.Šušolíkom (č.t. 0904/293303), alebo na č.t. 041/507
3927. Cenovú ponuku na horeuvedené práce je potrebné predložiť do podateľne MsÚ
Bytča, Námestie SR č.l, 014 38 Bytča najneskôr do 17.09.2010 do 14,00 hod.
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