OBE C - O B E C N Ý Ú R A D

972 21 NITRIANSKE SUČANY 242

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou, podľa §102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Nitrianske Sučany
IČO:
00318353
Sídlo:
972 21 Nitrianske Sučany, 242
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Ing. Elena Ivanovová
Telefón :
046 / 5490018
E- mail :
obec@nitrianskesucany.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky: „Výmena okien, dverí pre Základnú školu s materskou školou
Fraňa Madvu Nitrianske Sučany“.
2.2 Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
2.3 Miesto dodania: ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany, 972 21 Nitrianske Sučany
č. 352
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
3. Opis predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je riešenie havarijnej situácie výmenou okien, dverí na budove ZŠ
s MŠ. Ide o nasledovný druh prác:
- vybúranie drevených rámov okien dvojitých, alebo zdvojených,
- vybúranie drevených rámov okien dvojitých, alebo zdvojených
- vyvesenie, alebo zvesenie dreveného okenného krídla
- začistenie omietok s dodaním hmoty okolo okien,
- vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí,
- preukázanie likvidácie odpadu v zmysle predpisu,
- montáž výplni otvorov plastových okien,
- výplne otvorov ,
- parapetná doska vonkajšia,
- parapetná doska vnútorná,
- vybúranie drevených dverových zárubní, steny a nadsvetlíka,
- výplne otvorov dvere dvojkrídlové vchodové, stena a nadsvetlíky,

- montáž výplni otvorov plastových dverí.
Nutnosť záznamov všetkých prevedených prác v montážnom denníku.
Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladu o uložení odvezeného odpadu na
skládku po realizácii prác.
3.2 Požadovaná záruka na dielo min. 24 mesiacov
3.3 Cenu požadujeme stanoviť ako cenu za realizáciu kompletnej zákazky v súlade
s popisom v bode 3.1 a výkazom výmer.
3.4 Za účelom špecifikácie rozsahu prác, množstiev a druhov potrebných materiálov
a spôsobu realizácie verejný obstarávateľ umožní obhliadku miesta uskutočnenia prác,
aby si overili a získali informácie, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarávania idú na
ťarchu uchádzača.
Termín obhliadky je stanovený na: 27.1.2014 o 9:30 hod.
Miesto stretnutia: ZŠ s MŠ Fraňa Madvu Nitrianske Sučany č. 352,
kontakt: 0917814372
4. Možnosť predloženia ponuky
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturácia – po vykonaní prác, splatnosť faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia
objednávateľovi.
6. Podmienky účasti uchádzačov
6.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
7. Lehota na predloženie ponúk
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 6.2.2014 do 10:00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obecný úrad Nitrianske Sučany č. 242,
972 21Nitrianske Sučany.
7.3 Ponuky musia byť doručené v listinnej podobe v uzatvorených obálkach s označením:
„Výmena okien, dverí pre Základnú školu s materskou školou Fraňa Madvu
Nitrianske Sučany“. - NEOTVÁRAŤ“.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet obstarávania

9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
9.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
9.3 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný
obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí.
9.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.5. Záujemcovia si môžu požiadať o súťažne podklady na Obecnom úrade v Nitrianskych
Sučanoch na uvedenom kontakte.
Za opis predmetu obstarávania: Ing. Elena Ivanovová
V Nitrianskych Sučanoch, 22.1.2014

Mgr. Gabriela Kusá
starostka obce

