OZNÁMENIE O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na poskytnutie služby, ktorá nie je bežnou službou.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Mesto Krupina
Sídlo:
Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina
Zastúpený:
Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta
IČO:
00320056
DIČ:
20211525540
IČ DPH:
nie je platca DPH
Banková spojenie: VÚB, a.s., Zvolen, pobočka Krupina
Číslo účtu:
20020412/0200
Kontaktná osoba:
vo veciach verejného obstarávania:
Ing. Martin Križan
Telefón:
045/5550333
Elektronická pošta: krizan@krupina.sk

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Rekonštrukcia obchodnej prevádzky na Svätotrojičnom nám. v Krupine

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Jedná sa o stavebné rekonštrukčné práce obchodnej prevádzky na Svätotrojičnom
námestí 9/9 v meste Krupina. Predmet zákazky je rozdelený na časti, a to nasledovne:
1. KÚRENIE A VODOVOD
- Nadimenzovanie, dodávka a montáž vykurovacieho kotla, vykurovacích telies
a rozvodov.
- osadenie nového umývadla s batériou a prietokovým ohrievačom a jeho
napojenie na existujúci rozvod vody.
2. ELEKTRICKÉ ROZVODY A INŠTALÁCIE
- realizácia elektrických káblových rozvodov
- zabudovanie a napojenie svietidiel a zásuviek
- napojenie prietokových ohrievačov
3. PODHĽAD
- zníženie úrovne pôvodného stropu SDK doskami
4. VYSPRÁVKY
- lokálne zoškrabanie nesúdržnych omietok a a ich následné vyspravenie
Presná špecifikácia a obhliadka miesta zákazky u pani Ing. Ľubici Machovičovej na tel.
č. 0918 370 444

4. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY NA ČASTI:
Ponuka môže byť predložená na celý predmet zákazky, alebo na niektorú z častí podľa
bodu 3.

5. PODMIENKA ÚČASTI
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk – bod č. 9 a
spôsobom uvedeným v bode č. 8.
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:
a) dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu na daný predmet zákazkyalebo jeho časť podľa § 26 ods. 1
písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Výpis z Obchodného registra
alebo Živnostenské oprávnenie)
b) ak je záujemca/uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, je možné predložiť
„Potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov“.

6. OBSAH PONUKY
a) Sprievodný list
b) Doklad na splnenie podmienok účasti uvedený v bode 5
c) Cenovú ponuku s výkazom výmer na celý predmet zákazky

7. SPÔSOB PREDLOŽENIA PONUKY
a) Poštou na adresu uvedenú v bode 1
b) Osobne do podateľne Mestského úradu v Krupine
Ponuku je potrebné doručiť v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedené:
- Názov a adresa verejného obstarávateľa
- Obchodné meno a adresa uchádzača
- Heslo: Rekonštrukcia obchodnej prevádzky
- NEOTVÁRAŤ

8. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
Lehota na predkladanie ponúk je: 28. 02. 2014 do 08:00 h.

9.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota za celý predmet zákazky je stanovená na sumu cca 4100,- €

bez DPH,
Predpokladaná hodnota za jednotlivé časti zákazky:
1. KÚRENIE A VODOVOD
1700,-€ bez DPH
2. ELEKTRICKÉ ROZVODY A INŠTALÁCIE
1200,-€ bez DPH
3. PODHĽAD
800,-€ bez DPH
4. VYSPRÁVKY
400,-€ bez DPH

10. KRITÉRIUM HODNOTENIA
Najnižšia cena

11. DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 25. 02. 2014

V Krupine, dňa 25. 02. 2014

Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

