
Základné informácie o zákazke č. 0144645986 pre záujemca / uchádzača

 
Zástupca obstarávateľa:
SPRAMA, s.r.o. 
Horelica 456
022 01 Čadca
IČO: 50369156
DIČ: SK2120301656
tel.: +421 903 456 723
jarosikjano@gmail.com

Identifikácia obstarávateľa:
Obec Mučín
Edita Moravčíková
Bernolákova 10/1
985 31 Mučín
IČO: 00316245
DIČ: 
tel.: +421 474 378 870

Zákazka na: Nákup

Názov zákazky: Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Mučín
Opis predmetu zákazky: Stavebné práce budú zahŕňať nasledujúce činnosti – zrekonštruuje sa fasáda budovy zateplením obvodového muriva vrátane príslušných doplnkových vrstiev a povrchových
úprav, zrealizuje sa výmena výplní vonkajších a vnútorných otvorov dverí a okien spolu s parapetnými doskami a oplechovaním parapetov, zníženie svetlej výšky na úrovni celého I. N.P. montážou
sádrokartónových podhľadov stropov vrátane zateplenia, výmena drevenej a PVC podlahy, zrekonštruujú sa aj podlahy z keramickej dlažby, výmena výplní prekrytia striešok, výmena konštrukcie
prístrešku hlavného vstupu, oprava omietok, malieb, obkladov a náterov. 
Takisto sa zrealizuje výmena rozvodov existujúcich teplej a studenej vody, systému kúrenia a rozvody elektrickej energie. Ďalej sa uvažuje aj s výmenou zariaďovacích predmetov zdravotechniky
vrátane kuchynského drezu a riešenie bezbariérového vstupu zdvíhacou plošinou pri hlavnom vstupe do objektu.
Predmet zákazky: Stavebné práce
CPV:
45210000-2 - Stavebné práce na stavbe budov

Predpokladaná hodnota zákazky: 123 333,93 EUR bez DPH
Finančný limit zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou  - IABDNT < 150 000
Postup zadávania zákazky: Výzva na predkladanie ponúk
Miesto plnenia: katastrálne územie Mučín
Opis termínu plnenia: Predmet zákazky bude financovaný z fondov EÚ. V prípade schválenia nenávratného finančného príspevku bude po podpise zmluvy termín zhotovenia max. 12 mesiacov.
Podmienky účasti: Nie

Popis zadávacích a ostatných podmienok: Uchádzač vloží svoju ponukovú cenu elektronicky v EUR s DPH priamo do informačného systému verejného obstarávania EVOSERVIS bez medzier len
oddelené desatinné čísla. Vložením svojej ponuky uchádzač akceptuje návrh zmluvy o dielo, ktorá je súčasťou súťažných podkladov. Uchádzač je povinný ako prílohu vložiť vyplnený výkaz-výmer,
ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo. V prípade potreby vysvetlenia alebo doplnenia súťažných podkladov bude uchádzač komunikovať s verejným obstarávateľom elektronicky
prostredníctvom komunikačného rozhrania EVOSERVISU.
Súťažné podklady: ZMLUVA O DIELO.docx, 2017006 - Rekonštrukcia a zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Mučín [zadanie].xlsx, pdf OÚ MUČÍN export.rar

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou 
Príjem ponúk: Elektronicky
Elektronické podanie ponúk: https://www.evoservis.sk/sprama/
Termín odoslania výzvy: 9.4.2018 o 7:15
Termín ukončenia príjmu ponúk: 16.4.2018 o 13:00
Termín otvárania ponúk: 16.4.2018 o 13:00
Použiť e-podpis / UEZ: Nie
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Povinné vloženie príloh k ponuke: Áno

Cenové položky ponuky:

Názov: celková cena za predmet zákazky
Jednotka: EUR s DPH
Množstvo: 1

Zákazka na výzvu: Otvorená zákazka + výzvy

Schválil: Ján Jarošík
Vypracoval: Ján Jarošík

Dátum a čas tlače : 14.8.2018 o 21:57
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