Výzva na predloženie cenovej ponuky
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. O verejnom obstarávaní
Vás žiadame
o predloženie cenovej ponuky na
„ Opravy WC mužov a žien v MsKS Humenné “
IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov:
V zastúpení:
Adresa:
IČO:
Tel. č.:
E-mail:

MsKS HUMENNÉ
Mgr. Marta Helemiková - riaditeľka
Gorkého 1, 066 01 Humenné
00351865
057 / 775 5548, 788 2130-1
riaditel@mskshe.sk

Podmienky súťaže:
1. Názov zákazky: „ Opravy WC mužov a žien v MsKS Humenné“
2. Druh zákazky: stavebné práce
3. Opis zákazky: Je potrebné vykonať búracie práce a následné stavebné úpravy a
elektromontážne práce. Dodávku a montáž obkladov, dlažieb, sanity. Bližšia
špecifikácia prác je vo výkaz – výmer.
4. Cena za predmet zákazky uvedená v cenovej ponuke musí zahŕňať všetky
požiadavky a okolnosti uvedené v tejto výzve a musí byť stanovená ako cena pevná,
vrátane DPH. Uchádzač na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní. Kritériom
na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena, t. j. celková najnižšia cena za celý predmet
obstarávania aj s DPH vyjadrená v EUR.
5. Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť
faktúry je minimálne 14 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ neposkytne
zhotoviteľovi preddavok. Platba sa uskutoční na základe skutočne vykonaných prác a
predložených faktúr, po zrealizovaní a prevzatí diela, ktoré bude bez závad. Predložená
ponúknutá cena je nemenná a nie je možné vytvárať dodatky k zmluve.
6. Požadovaná lehota na zhotovenie predmetu zákazky je 20 dní od uzavretia zmluvy o
dielo s vybraným zhotoviteľom.
7. Cenovú ponuku vrátane oprávnenia dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky na ktorú predkladá

uchádzač ponuku je potrebné predložiť v uzavretej obálke s označením „Súťaž –
Opravy WC v MsKS Humenné - neotvárať“ Na obálke je potrebné uviesť obchodné
meno a sídlo, resp. miesto podnikania predkladateľa cenovej ponuky.
8. Cenovú ponuku je potrebné doručiť buď osobne alebo poštou na adresu: MsKS
Humenné, Gorkého 1, 066 01 Humenné. Lehota na doručenie cenovej ponuky sa
stanovuje do 06.12.2013 do 15.30 hodiny. Po vyhodnotení ponúk bude uzavretá
zmluva o dielo s úspešným uchádzačom.

Mgr. Marta Helemiková
riaditeľka MsKS

