DETSKÝ DOMOV REMETSKÉ HÁMRE
Výzva na predkladanie ponúk V 4/2015
(zadávanie zákazky podľa
ľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
obstarávate
Názov:
Adresa:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
Fax:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Detský domov Remetské Hámre
Remetské Hámre č. 31, 072 41 Remetské Hámre
170 710 54
Ján Gelatič
Gelati
056/695390, mobil: 0917 470 389
056/6982361
ekonom.dedrh1@stonline.sk
www.upsvar.sk www.dedhamre.sk
www.upsvar.sk,

2. Druh zákazky
Zákazka na poskytnutie prác –Oprava havarijného stavu bleskozvodu DeD Remetské Hámre,
na budovách v obci Koromľa.
Koromľ Jedná sa o zadávanú zákazku obstarávanú postupom zadávania
zákazky podľaa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Názov zákazky:

„Oprava havarijného stavu bleskozvodu “
4. Opis predmetu zákazky:
- Predmetom zadávanej zákazky je vykonanie opravy havarijného stavu bleskozvodu na
budovách Detského domova Remetské Hámre z dôvodu nefunkčností a to:
V obci Koromľa č. 164,
Objekt MV1 a SD1- ubytovňa
ubytov SS- č. 6, SS č. 7, - bleskozvod na uvedených budovách je
nefunkčný, značne
ne poškodený koróziou, vedenie bleskozvodu uvoľnené a nevyhovujúce hodnoty
zemných odporov.

5. Miesto dodania predmetu zákazky
Priestory uvedené v bode 4, pre DeD Remetské Hámre č.. 31, 072 41 Remetské Hámre.

6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie
7. Spoločný
ný slovník obstarávania (CPV
Určenie CPV:
453 123 10- 3 prace na ochrane pred bleskom
453 123 11- 0 inštalovanie bleskozvodov
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8. Kategória služby: (podľa prílohy č. 2, k zákonu č. 25/2006 Z. z.)
9. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podľa opisu predmetu zákazky v bode 4.
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 000 Eur bez DPH, t. j. 3 600 Eur s DPH.
Pred spracovaním ponuky (výkaz-výmer) je potrebné vykonať obhliadku nefunkčného bleskozvodu.

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

11. Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladaný termín ukončenia zákazky: 31. 08. 2015

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov ŠR.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.

13. Podmienky účasti záujemcov:
-

§26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, vykonávať práce a poskytovať služby dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom
profesijnou organizáciou.

Práce previesť do piatich dní od podpísania objednávky, alebo zmluvy.
Doložiť revíznu správu po vykonanej oprave bleskozvodu v zmysle platných
predpisov a STN.
Záruka na vykonané práce 36 mesiacov.
14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk: od 24. 07.2015 do 31. 07. 2015, čas do 12,00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v bode I.
- osobné doručenie –ako adresa v bode 1
- elektronicky na uvedený e-mail
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky kritérium:
najnižšia cena.

16. Informácia, či je zákazka vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská
Nevyhradená.
17. Ďalšie informácie
Pracovný čas verejného obstarávateľa je od 7,30 hod. do 15,30 hod
V Remetských Hámroch dňa 23. 07. 2015

Mgr. Tatiana Červená
riaditeľka DeD
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