Výzva - účasť na výberovom konaní o zhotoviteľa diela
„Prístavba Domova SZSU - osobný výťah“
Vybavuje: Ing. Grešo Ján , jan.greso@dszsu.sk, 032 655 2301
1. Obstarávateľ:
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov,
Partizánska 11
914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00 158232
DIČ: 2021309686
E-mail: riaditel@dszsu.sk; Tel. č.: 032 655 2301
2. Miesto stavby:
Domov Speváckeho zboru slovenských učiteľov, Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice
3. Predmet obstarávania:
„PRÍSTAVBA DOMOVA SZSU-OSOBNÝ VÝŤAH TRENČIANSKE TEPLICE“ podľa projektovej
dokumentácie bytového domu pre rozsah prác:
Dodávka strojných častí
Dodávka stavebných častí
Cenovú ponuku žiadame rozčleniť na jednotlivé rozsahy prác
4. Predpokladaný termín realizácie:
začiatok: 2. polrok 2019
ukončenie: 1. polrok 2020
Predpokladané financovanie: kapitálové výdavky + vlastné zdroje
5. Obsah ponuky uchádzača na zhotoviteľa diela:
• Základné údaje uchádzača
• Aktuálny výpis z obchodného alebo živnostenského registra (postačí z internetu),
• Ponukový rozpočet diela spracovaný podľa projektovej dokumentácie a „výkazu výmer“,
vrátane rekapitulácie ceny

6. Podklady k vypracovaniu ponúk:
• Zadanie a výkaz výmer prác a dodávok materiálov
• Projektová dokumentácia stavby - možnosť nahliadnuť u obstarávateľa

(Kontaktné osoby Ing. Novosád 0908 728 325 e-mail: riaditel@dszsu.sk,
alebo Ing. Grešo 0904 575 917, E-mail: jan.greso@dszsu.sk,
7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
• Cena diela
• Kompletnosť cenovej ponuky
• Doba realizácie diela
• Zmluvné podmienky a záručná doba
Vyhodnotenie ponúk bude vykonané výberovou komisiou obstarávateľa. O konečnom
uchádzačovi rozhodne komisia.
8. Miesto a spôsob predkladania ponúk:
Ponuky do výberového konania je potrebné doručiť v elektronickej forme na e-mail adresu
riaditel@dszsu.sk v termíne na predkladanie ponúk s uvedením Obchodného mena
uchádzača.
9. Termín na predkladanie ponúk je:
do 31.8.2019 do 14:00 hod.
10. Záverečné ustanovenia:
• Obstarávateľ neplatí náklady uchádzača spojené s vypracovaním a predložením ponuky.
• Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
• Obstarávateľ umožňuje predloženie ďalších variantných riešení len v samostatnej ponuke
s poukázaním rozdielov od požadovanej ponuky podľa výkazu výmer.
• Obstarávateľ ma právo vylúčiť z výberového konania uchádzača, ktorý nepredložil
požadované doklady alebo uchádzač predloží doklady ktoré sú neplatné alebo nepravdivé.
• Obstarávateľ si vyhradzuje právo ukončiť vyhlásené výberové konanie bez výberu
uchádzača.
V Trenčianskych Tepliciach 11.02.2019

Ing. Anton Novosád
riaditeľ Domova SZSU

