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Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: "Rekonštrukcia MsKS VZDUCHOTECHNIKA - vetranie estrádnej sály a priestoru javiska

Mesto Sabinov, Mestský úrad ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej
ponuky na uskutočnenie stavebných prác nie bežne dostupných na trhu:

„Rekonštrukcia MsKS – VZDUCHOTECHNIKA – vetranie
estrádnej sály a priestoru javiska“
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce na dodávke a montáži
VZDUCHOTECHNIKY a s t ým súvisiacimi stavebnými úpravami, v rámci
stavby Rekonštrukcie Mestského kultúrneho strediska v Sabinove. Cieľom
výstavby vzduchotechnických zariadení je zabezpečiť požadovanú kvalitu
vnútorného prostredia v budove – konkrétne sa jedná vetranie estrádnej sál y
a priestoru javiska.
Na vetranie priestoru estrádnej sál y je navrhnutá vetracia jednotka s
rekuperáciou tepla DUPLEX 6500 Multi Eco. Potrebné teplo a chlad pre
jednotku DUPLEX zabezpečí kondenzačná jednotka ERQ 200AW1 spolu s
komunikačným adaptérom EKEQFCBA. Na občasné prevetranie priestoru
javiska sú navrhnuté dva axiálne ventilátory AW 450 EC sileo osadené v
obvodovej sten e vysokej časti javiska.
Presný obsah a rozsah prác je určený projektovou dokumentáciou a
výkazom výmer, ktorý sú neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
Súťažné podklady:
Proj ektová dokumentácia, v ýkaz výmer Vám bude zaslan ý na vyžiadanie ( kontakt e mail: msu@sabinov.sk , tel.: 051/4880432)
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Miestna obhliadka:
Obhliadka miesta a predmetu zákazky je potrebná. Termín obhliadky je možné
dohodnúť na tel. č.: 051/4880432.
Predpokladaná hodnota zákazky:
44 500 € bez DPH
Termín realizácie predmetu zákazky:
Predmet zákazky požadujeme zrealizovať do 1 mesiaca od odovzdania
a prevzatia staveniska.
Určenie bežnej dostupnosti:
Stavebné práce nie bežne dostupné na trhu.
Postup zadávania zákazky:
Zákazka s nízkou hodnot ou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 117
zákona o verejnom obstarávaní.
Podmienky účasti:
1. Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad
o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
Spôsob určenia ceny:
Cena musí byť stanovená v zm ysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách ako cena
maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť. V cene za zhotovenie diela
budú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa stavby spojené s realizáciou stavby,
t. j. aj vedľajšie rozpočtové náklady zhotovite ľa na zariadenie staveniska,
dopravu, poplatky za uloženie stavebných odpadov na skládku, poplatky za
zvláštne užívanie komunikácií a iné.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a
neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny uvádzané v
ponukách presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky.
Celkovú
-

cenu za realizáciu diela je potrebné uviesť v Eurách ako :
Cenu bez DPH,
DPH 20%
Cenu vrátane DPH.

Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk, t.j. najneskôr do
12.1.2018 do 15,00 h. v uzatvorenej obálke s označením: „Súťaž –
Vzduchotechnika MsKS – NEOTVÁRAŤ“, na adresu verejného obstarávateľa:
Mesto Sabinov, Mestský úrad, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov.
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Špecifikácia ceny t.j. položkovit ý rozpočet musí byť súčasťou ponuky.
Ponuka predložená po upl ynutí uvedenej lehot y bude vrátená uchádzačovi
neotvorená.
Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného
obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.
Verejný obstarávateľ ju prijme a s ús pešným uchádzačom uzavrie zmluvu v
lehote viazanosti ponúk. Ostatným uchádzačom oznámi že v procese zadávania
zákazky neuspeli.
Kritérium na vyhodnocovanie ponúk:
Najnižšia cena.
Lehota viazanosti ponúk:
Upl ynie dňom 1.5.2018

S pozdravom

Ing. Peter Tuleja
Vedúci oddelenia výstavby
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