MESTO TVRDOŠÍN
Mestský úrad, Trojičné námestie 185, 027 44 Tvrdošín
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
(PRIESKUM TRHU)
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení predpisov (zákon).
Pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 odst. 1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
zastúpené :
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Telefón:
Fax :
Kontaktná osoba pre VO :

Mesto Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
00 314 901
2020573929
VÚB, a.s.
18828332/0200
043/5309 023
043/532 2107
Jana Urbanová

2. Názov predmetu zákazky :
„Dodávka a montáž plastových okien v bytovom dome 256/50 Medvedzie“.
3. Druh zákazky :
dodávka a montáž plastový okien – uskutočnenie stavebných prác (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
4. Predpokladaná hodnota zákazky :
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 2 500,- € bez DPH
5. Charakteristika predmetu zákazky :
5.1 Základné údaje:
Miesto stavby :
Parcelné číslo:
Katastrálne územie:

Bytový dom č. 256/50, byty 2, 3, 7, 10, 60, 65
C-KN parcela č. 541/305, 541/309
Krásna Hôrka

5.2 Technický opis predmetu zákazky :
Predmetom prác je demontáž pôvodných okien, následne montáž nových plastových okien, montáž
vnútorných, vonkajších parapetov a stavebné úpravy po vybúraní okien v zmysle zadania, ktoré
tvorí prílohu výzvy na predloženie cenovej ponuky.

6. Rozdelenie zákazky obstarávateľa na časti : NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky, alebo odkaz na dokumenty
v ktorých sa uvádzajú :
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Úhrada faktúr bude
realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov.
Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje.
8. Termín dodania tovaru
najneskôr do 15.12.2013
9. Podmienky účasti uchádzačov :
Osobné postavenie – Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie dodávať tovar
a vykonávať stavebné práce, (živnostenský list alebo aktuálny výpis z obchodného registra) – kópia
Cenu za predmet diela požaduje uviesť v EURÁCH, a to v štruktúre členenia :
cena bez DPH
DPH
cena s DPH.
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť vo svojej ponuke.
9. Obhliadka miesta realizácie diela :
V prípade potreby si uchádzač môže dohodnúť individuálnu miestnu obhliadku predmetu zákazky
a to do termínu predloženia cenovej ponuky na tel. číslach :
043/5309 023, 5309 018 – Jana Urbanová
10. Lehota na predkladanie ponúk :
Do 07.11.2013 do 15.00 hod.
11. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Kontaktné miesto uvedené v bode 1
Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorenej obálke označenej heslom „PONUKA“.
12. Spôsob hodnotenia :
Kritériom pre výber dodávateľa stavebných prác je najnižšia ponúknutá cena.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Obstarávateľ si vyhradzuje právo v zmysle §46 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení súťaž zrušiť ak :
- ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní
- obstarávateľ nedostal ani jednu ponuku
- sa zmenili podstatne okolnosti za ktorých bola súťaž vyhlásená

Vypracoval : Jana Urbanová
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

