Výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Gymnázium Mikuláša Kováča
Sídlo:
Mládeţnícka 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
IBAN SK10 8180 0000 0070 0010 8400
Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Paulová, riaditeľka
2. Predmet zákazky: Výmena okien na objektoch Gymnázia Mikuláša Kováča
2.1. Kategória zákazky:
stavebná práca
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazy je výmena a montáţ nových okien a súvisiace stavebné práce, vrátane
demontáţe a ekologickej likvidácie starých okien na pavilónoch B+E (ŠJ). Súčasťou
predmetu zákazky je aj dodávka a montáž parapetov (vonkajších aj vnútorných).
Rozsah stavebných prác, ktoré poţaduje verejný obstarávateľ je uvedený vo výkaze
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
3.1. Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia stavebných prác,
v prípade záujmu kontaktujte pani Vargovú Ingrid č. tel. : 048/4230624
4. Miesto poskytnutia služieb predmetu zákazky:
Gymnázium Mikuláša Kováča Banská Bystrica, Mládeţnícka 51, 974 04 Banská
Bystrica, pavilón B, pavilón E - ŠJ
5. Rozdelenie predmetu zákazky
5.1. Uchádzač predloţí ponuku na celý predmet zákazky, tak ako je uvedený v bode 3 tejto
výzvy.
5.2. Verejný obstarávateľ nepripúšťa predloţiť ponuku len na niektorú časť predmetu
zákazky.
6. Cena predmetu zákazky:
Ponúkaná cena za predmet zákazky bude cena konečná vrátane všetkých nákladov
súvisiacich s realizáciou predmetu zákazky.
Cenu prosíme uviesť v zloţení:
 cena v EUR bez DPH
 sadzba a výška DPH
 cena v EUR vrátane DPH

V prípade, ţe uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní a uvedie
navrhovanú cenu v EUR celkom.
Uchádzač navrhovanú cenu uvedie vo vyplnenom výkaze-výmer, ktorý tvorí prílohu č.1
tejto výzvy.
7. Platnosť ponuky:
31.12.2015
8. Lehota uskutočnenia stavebných prác
max. 1 mesiac od uzatvorenia zmluvy
9. Typ zmluvy:
objednávka/zmluva o dielo

10. Platobné podmienky:
platba po kompletnom odovzdaní a prevzatí stavebných prác (odovzdávací a preberací
protokol), splatnosť faktúry 14 dní od doručenia faktúry
11. Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenová ponuka musí obsahovať:


identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto
jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych
zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo
peňaţného ústavu/banky), číslo bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu,
e-mail, meno, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača;



doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (fotokópia dokladu);



cenovú kalkuláciu (uchádzač vyplní Prílohu č. 1 výzvy – výkaz výmer).

12. Lehota na predkladanie ponúk
ponuky prosíme doručiť elektronicky alebo osobne na adresu:. vargova@gmkbb.edu.sk
v lehote najneskôr do 3 dní od zverejnenia výzvy.
13. Podmienky účasti:
ponuku môţe predloţiť iba uchádzač, ktorý je oprávnený uskutočňovať stavebné práce
predmetu zákazky. (Ţiadame doloţiť doklad o oprávnení - výpis z obchodného registra) .
14. Kritérium na hodnotenie ponúk
najniţšia cena v EUR vrátane DPH
15. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Úspešnému uchádzačovi bude bezodkladne oznámené, ţe jeho ponuka bola vyhodnotená
ako úspešná a bola prijatá a následne sa vyzve k uzatvoreniu zmlúv.
Ostatným uchádzačom sa oznámi, ţe ich ponuka nebola úspešná.
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16. Ostatné informácie:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo na predmet zákazky. Predloţené
cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie
tejto zákazky.
Veríme, ţe sa zadávania zákazky zúčastníte a predloţíte ponuku na poţadovaný predmet
obstarávania v súlade s výzvou.
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