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Centrum voľného času KAMARÁT, ako obstarávateľ v zmysle § 8 ods.1, zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov Vám predkladá v rámci prieskumu trhu na
zadanie predmetnej zákazky
výzvu na predloženie cenovej ponuky.
1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov : Centrum voľného času KAMARÁT
Sídlo : A.Kmeťa 22, 036 01 Martin
IČO : 00184144
DIČ : 2020603277
Bankové spojenie :
Kontaktná osoba : Mgr. A. Leštinská
email/tel.: riaditel@cvckamarat.sk
a vo veciach technických:
email/tel.:
2. Predmet zákazky :
„Centrum voľného času KAMARÁT - oprava strechy a vnútorných priestorov“.
3. Opis predmetu zákazky : Predmetom stavby je rekonštrukcia strechy objektu centra voľného

času a opravy poškodených častí objektu – vonkajších a vnútorných omietok a malieb
Dielo bude pozostávať z :
- prác a dodávok stavebnej časti,
- označenie stavby podľa stavebného rozhodnutia,
- označenia staveniska proti vstupu cudzích osôb,
- vypracovania dodávateľskej dokumentácie v prípade jej potreby,
- na základe splnomocnenia investora zabezpečiť všetky povinnosti investora,
vyplývajúce z Rozhodnutí a stanovísk stavbou dotknutých orgánov a organizácii v celom
rozsahu splnenie povinností stavebníka (objednávateľa) vyplývajúce z ustanovení
nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších platných predpisov
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vrátane
vypracovania a aktualizácie dokumentácie: „PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY
ZDRAVIA PRI PRÁCI“.
4. Miesto dodania predmetu zákazky: k.ú. Martin.
5. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE.
6. Lehota plnenia : do 31. decembra 2013
7. Cena a spôsob určenia ceny :
7.1. Obstarávateľ požaduje spracovať návrh ceny za obstarávanú zákazku v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a ako maximálnu zmluvnú cenu
(vrátane DPH, cla, nákladov na skúšky a iných poplatkov). Cena musí zahŕňať všetky náklady
spojené s predmetom zákazky.
7.2. Uchádzač uvedie ponukovú cenu podľa prílohy č.1 v nasledovnom členení:
Cena diela spolu bez DPH
DPH 20 %
Cena diela spolu s DPH

............................€
............................€
............................€

8. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží :
A) Osobné postavenie
- uchádzač preukáže oprávnenosť dodať predmet zákazky predložením dokladu o oprávnení
uskutočňovať práce v predmete zákazky

B) Technická alebo odborná spôsobilosť
- uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť predložením zoznamu ním
uskutočnených relevantných prác, (ďalej len „referencií“) minimálne tri s dátumom
realizácie od roku 2010 s uvedením názvu, termínu realizácie, zmluvnej ceny a názvu a sídla
subjektu pre ktorý boli tieto práce realizované. K zoznamu uchádzač predloží čestné
vyhlásenie, že všetky v zozname uvedené referencie boli realizované bez výhrad zo strany
objednávateľa.
- členstvo v cechu strechárov
- licenciu na realizáciu zatepľovacieho systému
- čestné prehlásenie, že práce bude vykonávať bez subdodávok
- čestné prehlásenie, že má dostatok pracovníkov a strojné vybavenie na realizáciu diela
8.1. Súčasťou ponuky je aj vyplnená a podpísaná Zmluva o dielo v piatich vyhotoveniach aj
s Prílohou č.1 – Ocenený výkaz výmer.
9. Lehota na predkladanie ponúk:
Uchádzači predložia svoje ponuky najneskôr do 07.10.2013, 19,00 hod. na adresu:
Centrum voľného času KAMARÁT, A.Kmeťa 22, 036 01 Martin
Uchádzači predložia svoje ponuky v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača a s heslom súťaže a označením „Centrum voľného času KAMARÁT - oprava strechy
a vnútorných priestorov „Súťaž – neotvárať“.
Ponuky sa predkladajú v štátnom jazyku.
10. Ďalšie informácie:
Každý uchádzač môže v súťaži predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom
istom postupe zadávania zákazky subdodávateľom iného uchádzača alebo členom skupiny,
ktorá predkladá ponuku.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo:
- neprijať ani jednu zo súťažných ponúk, ak budú v rozpore s finančnými možnosťami
obstarávateľa
alebo predložené ponuky nebudú pre obstarávateľa výhodné,
- zmeniť rozsah zákazky v prípade, keď ponuková cena nebude v plnej miere zodpovedať
finančným možnostiam obstarávateľa,
- zmeniť rozsah zákazky v prípade, keď technické parametre časti ponuky uchádzača nebudú
v plnej miere vyhovovať potrebám obstarávateľa
- zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa
vyhlásilo verejné obstarávanie.

S pozdravom
Mgr. Alena Leštinská
poverená riaditeľka

Príloha č.1 – Výkaz výmer
Príloha č.2 - ZOD

