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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Piešťany
IČO: 00612031
Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
Slovensko
Kontaktná osoba: Ingrid Ličková
Telefón: +421 337765356
Email: ingrid.lickova@piestany.sk
Fax: +421 33838776544
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.piestany.sk
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6581
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/6581
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Rekonštrukcia hygienických zariadení v objekte ZŠ M.R.Štefánika v Piešťanoch – 2. poschodie
Referenčné číslo: 4657/2019/ITaMS/22908
II.1.2) Hlavný kód CPV
45214210-5
Hlavný kód CPV, doplnkový slovník
IA13-5 - Rekonštrukcia
II.1.3) Druh zákazky
Práce
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii hygienických zariadení v objekte Základnej školy M. R. Štefánika
v Piešťanoch 2. poschodie v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou spoločnosťou MS projektplus, s.r.o.,
Royova 9, 921 01 Piešťany s dátumom spracovania 04/2019 projektant Ing. Miriam Suchomelová, autorizovaný
stavebný inžinier, evidenčné číslo oprávnenia 5205 s rozsahom oprávnenia - inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb
- budovy.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
II.1.5) Celková predpokladaná hodnota
39 804,96 EUR bez DPH
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)

OPIS
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Podrobné informácie o elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných
podkladoch v bode 12.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 01.07.2019 13:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
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VI.3)

VI.5)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
2./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanieprofilov/
zakazky/6581) . Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.
3./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade
s funkcionalitou systému.
4./ V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej
sprievodnej dokumentácie alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo
záujemcov požiadať dostatočne vopred o ich vysvetlenie priamo prostredníctvom systému EVO.
5./ Kritérium na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena (vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka
dodá vrátane DPH)
6./ Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia vykonali obhliadku miesta dodania zákazky a tým získali všetky
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky, najmä informácie o miestnych podmienkach,
prístupe na stavbu, rozsahu a charakteru prác a pod. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania zákazky idú na
ťarchu záujemcu. Termín obhliadky je nutné dohodnúť s kontaktnou osobou zodpovednou za vykonanie obhliadky,
prípadne bližšie informácie o zákazke poskytne: Ing. Terézia Fridrichová, referent IT a majetkových služieb, tel. č.
033/7765462, 0903625611, e-mail: terezia.fridrichova@piestany.sk v pracovných dňoch od 8:00 h do 11:30 h a od
12:30 h do 15:00 h
7./ Otváranie ponúk je neverejné vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnocovanie ponúk
elektronickú aukciu.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
12.06.2019
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