Výzva na predloženie cenovej ponuky

Verejný obstarávateľ – Základná škola SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica, IČO 35 677 716 – zadáva
zákazku na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných, v zmysle § 9 ods.9 zákona č.
25/2006 Z. z, o verejnom obstarávaní v platnom znení na predmet zákazky:
„Stavebné úpravy – Oprava strešného plášťa na objekte školy“.
Opis predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje:
-

výmena strešnej krytiny,
zateplenie strešného plášťa
výmena oplechovania atík
napojenie dažďových zvodov do pôvodných zvodov
pri tvorbe rozpočtu požadujeme dodržať podmienky určené KPÚ v Banskej Bystrici

Záruka za riadne vykonanie diela : 36 mesiacov
Termín realizácie : 6.7.2015 – 31.7.2015
Fyzickú obhliadku je možné vykonať po dohovore s kontaktnou osobou pre otázky uchádzačov –
Mgr. Sedláčekovou ,riaditeľkou školy : 048/4152318, prípadne Elenou Spišiakovou: 048/4152319
Spôsob určenia ceny a platobné podmienky:
Cena je stanovená dohodou v zmysle § 3, zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v platnom znení a je
Stanovená nasledovne:
Cena celkom bez DPH
20 % DPH
Spolu s DPH

7 700,- €
1 540,- €
9 240,- €

Obchodný vzťah bude zo strany verejného obstarávateľa riešený objednávkou, pričom cena za
uskutočnenie stavebných prác bude uhradená na základe faktúr vystavených v splátkach, ktoré
budú dohodnuté s úspešným uchádzačom.
Financovanie stavebnej práce je zabezpečené z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
Hodnota predmetu zákazky by nemala prekročiť 7 700,- bez DPH
Súčasťou ponuky musí byť:
-

kópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
kópia dokladu – výučný list v odbere klampiar, pokrývač
živnostenský list, popr. výpis z OR

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
-

najnižšia cena celkom za predmet zákazky s DPH v €

Cenovú ponuku, vrátane kópie dokladov žiadame zaslať v termíne do 27.5.2015. do 9.00 hod.
osobne alebo na mailovú adresu
spisiakova@zsssvbb.edu.sk

O výsledku vyhodnotenia a ponúk, budú uchádzači informovaní formou mailového oznámenia.

Mgr. Zuzana Sedláčeková
riaditeľka školy

