PRO TORNENSIS o. z.
044 02 Turňa nad Bodvou č. 60

Priestor pre Vašu príležitosť
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou ( ESF - Európsky sociálny fond)

SÚŤAŽNÉ PODKLADY
1. Obstarávateľ:
Združenie :
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Adresa:
Tel:
e-mail:
web:

PRO TORNENSIS, oz.
31314325
2021543953
Ing. Ladislav Bartók
044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná ul.č.60
055/4665883, 0905315949
protornensis.fsr@gmail.sk
www.protornensis.webnode.sk

v rámci realizácie projektu :
2. Názov projektu:
Kód ITMS:

Pracovné miesta a miestne zdroje
27120230081

podporeného Fondom Sociálneho Rozvoja mieni počas realizácie projektu realizovať stavebné
práce:
3. Názov zákazky:
Rekonštrukcia šatne a hyg. zariadení a prístavba prístrešku skladových
priestorov sociálneho inkubátora v Turni na Bodvou
4. Spôsob verejného obstarávania: Zákazka z nízkou hodnotou podľa §102 zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní v znení platných predpisov - výzva na predloženie ponuky.
5. Druh zákazky:
Stavebné práce
6. Spoločný jazyk obstarávania (CPV)
Hlavný predmet : 45211310-5 Stavebné práce na kúpelniach
45213221-8 Stavebné práce na skladoch tovaru
7. Opis zákazky :
Rekonštrukcia šatne a hyg. zariadení pozostáva zo stavebných prác na
vytvorení dvoch šatní so sprchami, umývadlami a WC v jestvujúcich
priestoroch sociálneho inkubátora. V rámci rekonštrukčných prác sa
odstránia poškodené rozvody kanalizácie, a vodovodu a nanovo sa
zrealizujú rozvody elektroinštalácií, zdravotechniky, položí sa nová dlažba
a obklady, osadia sa nové zariaďovacie predmety, okná a dvere.
Prístavba prístrešku skladových priestorov je nová drevostavba, pristavaná
k rekonštruovaným šatniam a hyg. zariadeniam. Stavba je štvorcového
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pôdorysu so sedlovou strechou s dreveným krovom. Objekt je jednoduchej
drevenej konštrukcie kotvenej do vyvýšených betónových základov.
Zvislé nosné konštrukcie sú drevené stĺpy prierezu 150/150 mm.
Vodorovná stropná konštrukcia je z hranolov 75/200 mm. Krov je
hambálkový, krytina na krove je z pozinkovaného plechu hladkého
opatrená bleskozvodom. Vnútorná elektroinštalácia je svetelná. Objekt nie
je napojený na iné médiá.
Predpokladaná hodnota zákazky :
23 500 EUR s DPH
Miesto realizácie zákazky: Turňa nad Bodvou č. 60
Rozdelenia predmetu obstarávania: Predmet obstarávania nie je možné rozdeliť.
Možnosť predloženia variantných riešení: Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
Trvanie zmluvy alebo lehota na poskytnutie:
11/2010 – 01/2011
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty
v ktorých sa uvádzajú: Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov Európskej
únie – Európsky sociálny fond (95%) a prostriedkov obstarávateľa (5%). Obstarávateľ
neposkytne preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy. Úhrada za vykonané práce sa uskutoční
po prevzatí a písomnom potvrdení vykonaných prác technickým dozorom obstarávateľa na
základe faktúr, zvlášť pre rekonštrukciu šatne a hyg. zariadení a zvlášť pre prístavbu
prístrešku. Splatnosť faktúr je 90 dní.
Podmienky účasti uchádzačov v súťaži : predloženie dokladu o oprávnení vykonávať
stavebné práce ( fotokópia výpisu z obchodného registra, resp. živnostenské oprávnenie).
Lehota na predkladanie ponúk 28.10.2010 do 14.00
Ponuky je možné odovzdať aj osobne v sídle združenia v uvedenej lehote v zalepenej obálke.
A, lehota na vyžiadanie súťažných podkladov
18.10.2010
B, lehota na podanie žiadosti o vysvetlenie údajov
21.10.2010
C, lehota na poskytnutie vysvetlenia
25.10.2010
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- Adresa verejného obstarávateľa je uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia celková cena s DPH, ktorú tvorí výsledná cena s DPH ocenených položiek
slepých rozpočtov objektov – rekonštrukcia šatne a hyg.zariadení a prístavba prístrešku
skladových priestorov.
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 15. 12.2010
Ďalšie informácie : v prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku si
obstarávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez finančných nárokov uchádzača.

V Turni nad Bodvou
Dňa 12.10.2010

Pro Tornensis oz
Ing. Ladislav Bartók
predseda

Prílohy na vyžiadanie:
1. Projekt – Rekonštrukcia šatne a hyg. zariadení
2. Projekt- Prístavba prístrešku skladových priestorov
3. Slepý rozpočet - Rekonštrukcia šatne a hyg. zariadení
4. Slepý rozpočet - Prístavba prístrešku skladových priestorov
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