OBEC OVČIARSKO

VÝZVA
Zákazka
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
„Rekonštrukcia strechy, fasády a podašia Materskej školy “
1. Identifikácia osoby:
Názov: Obec Ovčiarsko
Sídlo: Ovčiarsko č. 16
IČO: 00648965
Telefón: 0905597983
Kontaktná osoba: Ervín Schmieger, starosta obce
e-mail: obecovciarsko@gmail.com
2. Predmet zákazky:
- STRECHA - náter strechy s materiálom, čistenie strechy, demontáž a montáž zvodov a rýn bez
materiálu
- FASÁDA- zateplenie fasády hrúbka 8 cm, silikátová omietka 1,5
- PODAŠIE – montáž OSB dosky 120 mm, penetrácia, sitovanie, silikátová omietka 1,5, práca a
materiál
- OSTATNÉ PRÁCE – osekanie rohov fasády a vyspravovanie, osekanie sokla a vyspravovanie,
3. Termín realizácie:
01.07.2019 - 16.08.2019, možnosť aj skôr podľa počasia.
4. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať v predmete zhodnom s predmetom zákazky
- vyplnený Výkaz výmer uvedený v prílohe
- návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa predmetu opravy (cenová ponuka).
- záruka podľa zákona

5. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
- v zmysle vyhl. č. 147/2013 ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností
6. Možnosť obhliadky miesta dodania zákazky – určenie kontaktu:
- v prípade potreby je možnosť obhliadky miesta dodania zákazky po predchádzajúcom
telefonickom dohovore so starostom obce Ervínom Schmiegerom (tel. kontakt – 0905 597
983).
7. Lehota, miesto a podmienky na predloženia cenovej ponuky:
- lehota na predloženie ponuky uplynie dňa 12.04.2019
- ponuku je potrebné doručiť na adresu: Obec Ovčiarsko
Ovčiarsko č. 16
010 04 Žilina 4
- ponuku treba doručiť osobne alebo poštou v zalepenej obálke označenej
„Rekonštrukcia strechy, fasády a podašia Materskej školy“- neotvárať!
- uchádzač na obale uvedie svoje identifikačné údaje (meno, poštovú adresu). V prípade, že
uchádzač doručí ponuku osobne, bude mu vydané potvrdenie o prevzatí ponuky s uvedením
okrem základných údajov aj dátum odovzdania ponuky.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- včasnosť predloženia ponuky (na cenové ponuky predložené po lehote na predkladanie
ponúk sa nebude prihliadať)
- uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie podmienok účasti alebo predloží neplatné doklady
alebo poskytne nepravdivé alebo skreslené informácie, bude vylúčený
- víťaznou bude ponuka s najnižšou cenou (cena s DPH).
Príloha:
- Výkaz výmer

Ervín Schmieger, v.r.
starosta obce
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