Dobrý deň,
touto cestou Vás chceme požiadať o vypracovanie cenovej ponuky na zákazku súvisiacu s uzatvorením
rámcovej dohody o poskytovaní služieb týkajúcich sa konzultačnej a poradenskej činnosti pre Spojenú
školu v Ivanke pri Dunaji, SNP 30, 900 28.
Predmetom zmluvy by boli najmä tieto úkony:
- príprava plánu investičných akcií,
- odhad investičných nákladov plánovaných investičných akcií,
- preverenie právneho stavu nehnuteľností,
- preverenie súladu investičného zámeru s územným plánom,
- obstaranie východiskových podkladov pre klienta,
- zabezpečenie prieskumov potrebných na vypracovanie projektovej dokumentácie,
- zabezpečenie vytýčenia inžinierskych sietí,
- posúdenie projektovej dokumentácie z hľadiska inžinierskej činnosti,
- prerokovanie dokumentácie s príslušnými dotknutými orgánmi a organizáciami,
- zabezpečenie vyjadrení a stanovísk k územnému rozhodnutiu,
- zabezpečenie právoplatného územného rozhodnutia,
- prerokovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie,
- zabezpečenie právoplatného stavebného povolenia,
- spolupráca pri verejnom obstarávaní,
- odborné poradenstvo pri uzatváraní zmluvných vzťahov,
- spolupráca s projektantom,
- výkon stavebného a technického dozoru,
- vedenie kontrolných dní, kontrola plnenia úloh,
- kontrola kvality stavebných prác,
- zabezpečenie fotodokumentácie z realizácie stavby,
- kontrola súladu vykonávaných prác s projektom stavby a povoleniami,
- vyhodnocovanie plnenia harmonogramu výstavby,
- kontrola a evidencia nákladov a fakturácie, odsúhlasovanie súpisov prác,
- vypracovanie správ pre investora,
- riadenie procesu preberacieho konania,
- riadenie odstraňovania vád a nedorobkov,
- kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia,
- kontrola kompletnosti dokladov pre kolaudácie,
- zabezpečenie kolaudácie a kolaudačných rozhodnutí,
- záverečné vyhodnotenie nákladov a fakturácie,
- iné činnosti podľa požiadaviek obstarávateľa
Predpokladaná maximálna hodnota zákazky na poskytnutie služieb počas platnosti rámcovej dohody
je stanovená vo výške 69.000,- Eur bez DPH.
Rámcová dohoda na poskytnutie služieb sa uzatvorí na určitý čas rovnaký alebo kratší ako 48
mesiacov.
Predmetom cenovej ponuky uchádzača je:
-

hodinová sadzba za poskytovanie služieb bez DPH
Kritériom na hodnotenie ponúk bude cena – najnižšia cena v EUR s DPH.

Cenovú ponuku požadujeme predložiť do 25.03.2022, do 15.00 hod. elektronicky na mailovú adresu:
Juraj.Mudroch@ssivanka.sk.
Výsledok z prieskumu trhu alebo predloženej cenovej ponuky nezakladá povinnosť verejnému
obstarávateľovi uzatvoriť zmluvu alebo uplatniť objednávku u uchádzača, ktorý predložil najlepšiu
cenovú ponuku.

