Výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica
Sídlo:
Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
IČO:
00 626 317
IČ DPH:
SK 2021 555 888
Zriadená:
Zriaďovacou listinou č. 1101/1993/OSRSŠ/Ša/PI zo dňa
10.06.1993 v znení neskorších zmien
Bankové spojenie: Štátna pokladnica,
číslo účtu: 7000 108 400/8180
Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Škapincová, riaditeľka
2. Predmet zákazky: Dodávka a výmena okien, parapetov a oceľových presklenných stien
na budove školskej jedálne a pavilónu B.
2.1. Kategória zákazky:

stavebná práca

2.2. Opis predmetu zákazky: -

plastové 6-dielne okno 2630x2350 mm – 16 ks
plastové okno 1150x680 – 6 ks
plastová presklenná stena 1400x6000mm – 2 ks
vnútorný parapet – plastový 250 mm – 24 ks
vonkajší parapet – AL 225 mm – 24 ks
murárske vysprávky špaliet
základný biely náter špaliet
odvoz a likvidácia stavebného odpadu

3. Miesto poskytnutia služieb predmetu zákazky:
Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica, Mládežnícka 51, 974 04 Banská
Bystrica: Školská jedáleň + pavilón B
4. Cena predmetu zákazky:
Ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých nákladov
súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Cenu prosíme uviesť v zložení:
 cena v EUR bez DPH
 sadzba a výška DPH
 cena v EUR vrátane DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie
navrhovanú cenu v EUR celkom.
5. Platnosť ponuky:
prosím uviesť (do kedy je platná cenová ponuka)

6. Lehota uskutočnenia stavebných prác
prosíme uviesť/resp. určiť lehotu: napr. do 30 dní od uzavretia zmluvy
7. Typ zmluvy:
objednávka/zmluva o dielo

8. Platobné podmienky:
platba po kompletnom odovzdaní a prevzatí stavebných prác, splatnosť faktúry 14 dní od
doručenia faktúry

9. Lehota na predkladanie ponúk
ponuky prosíme doručiť elektronicky na adresu: vargova@gmkbb.edu.sk, v lehote
najneskôr do 23.10.2013
10. Podmienky účasti:
ponuku môže predložiť iba uchádzač, ktorý je oprávnený uskutočňovať stavebné práce
predmetu zákazky

11. Kritérium na hodnotenie ponúk
najnižšia cena v EUR vrátane DPH
12. Dátum zverejnenia v profile verejného obstarávateľa
18.10.2013
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