Výzva na predkladanie cenových ponúk

a/ Údaje o verejnom obstarávateľovi
Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji č. t./fax.: +421 2 45 943
062, email: spojs@nextra.sk
b/ Informácie o predmete zákazky
Výkon funkcie stavebného dozoru na stavbe „Rekonštrukcia striech a oprava fasád“
pozostávajúcej zo samostatných objektov.
Školské objekty - odborné učebne 1 – 4 slúžia na praktickú výučbu žiakov učebných
a študijných odborov Spojenej školy a na vzdelávanie dospelých v rámci Centra odborného
vzdelávania a prípravy.
Hlavný vstup do školskej budovy spája školské učebne, internát a prevádzkovo –
administratívne časti Spojenej školy.
c/ Predpokladaná hodnota predmetu zákazky
Predpokladaná hodnota stavebných prác je cca 100 000,- € bez DPH. Predpokladaná hodnota
zákazky je 3000,- € bez DPH.
d/ Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov
Súťažné podklady na túto zákazku sa neposkytujú. Všetky informácie potrebné k spracovaniu
ponuky sú vo Výzve.
e/ Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
Súťaže sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí preukážu skúsenosti s dodávkou obdobných prác
a výkonu inžinierskej činnosti – stavebného dozoru. Úspešný uchádzač k Zmluve
o poskytnutí služby doloží oprávnenie na uskutočňovanie požadovaných prác a činností
/kópia Výpisu z OR, kópia výpisu zo ŽL.
f/ Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena.
g/ Označenie či sa použije elektronická aukcia
Nie.
h/ Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk
02.12.2013 do 13,00 hod, Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30, 900 28 Ivanka pri
Dunaji.
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Cenovú ponuku, ktorú použijeme pre výber dodávateľa služby predmetu zákazky Vás žiadame
zaslať v uvedenom termíne elektronickou poštou na e-mail: spojs@nextra.sk

i/ Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne, alebo chránené pracoviská
Nie.
j/ Dátum, čas a miesto otvárania ponúk
02.12.2013 do 13,30 hod, Spojená škola Ivanka pri Dunaji, SNP 30, 900 28 Ivanka pri
Dunaji.
k/ Trvanie zmluvy uskutočnenia inžinierskych prác
Cca 60 dní , t.j. počas realizácie stavebných prác na stavbe „Rekonštrukcia striech a oprava
fasád“ na Spojenej škole Ivanka pri Dunaji.
l/ Doplňujúce informácie
Žiadne
m/ Dátum zverejnenia výzvy
28.11.2013
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