MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
sídlo: Veterná 23/D, 931 01 Šamorín, Slovenská republika
IČO: 36 261 611, IČ DPH: SK 2021833583
zapísaná v OR SR vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 14977/T
Váž.
Záujemca o účasť vo výberovom konaní

Vaša zn. č/

MPBH/GR5559/2017

Vybavuje/linka

Šamorín
13.04.2017

Vec:
Obnova bytového domu Gazdovský rad 34/55,57,59, Šamorín, výberové konanie na výber
zhotoviteľa
Obstarávateľ zákazky:

Predmet zadania:

Miesto stavby:

Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového
domu Gazdovský rad 34/55,57,59, Šamorín, zastúpení
správcom MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D,
Šamorín
Podľa projektovej dokumentácie Obnova bytového
domu systémom tepelnej ochrany, odstránenie
systémových porúch, Gazdovský rad 34/55,57,59,
Šamorín
Bytový dom, Gazdovský rad 34/55,57,59, Šamorín,
pozemky parc. č. 2197, 2198, 2199, k.ú. Šamorín

Úlohou predkladateľa ponuky je oceniť predmet dodávky podľa výkazu výmer a projektovej
dokumentácie, ktorú vypracovala Ing. Danka Vlčková a kolektív v 12/2013 a 03/2017
a predložiť správcovi bytového domu cenovú ponuku na dodávku diela. Cenová ponuka
musí obsahovať aj cenu za projekt a realizáciu hydraulického vyváženia vykurovacej
sústavy po obnove (zateplenia) bytového domu.
Poklady výberového konania pre uvedený objekt (projekt, výkaz výmer, návrh zmluvy) je
možné získať na adrese správcu bytového domu MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D,
931 01 Šamorín,.
Predkladateľ ponuky odovzdá ponuku na realizáciu diela v písomnej forme (rozpočet
odovzdá aj na CD nosiči), pričom tieto požadované základné informácie uvedie v úvode
v poradí:
1. Označenie miesta stavby, ktorá je predmetom ponuky
2. Celková cena diela vrátane DPH,
Ocenenie alternatívneho riešenia (viď. odsek „pokyny k materiálom na vypracovanie
ponuky“)
3. Doba realizácie v mesiacoch
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4. Záručná doba dodávky (osobitne na strechu a osobitne na obnovu ostatných častí
bytového domu)
5. Predkladateľ ponuky v ponuke uvedie, resp. k ponuke priloží dodržaním položiek
podľa výkazu výmer ocenenie ponúkaného diela a odovzdá ho vo vytlačenej verzii
aj na CD nosiči vo formáte EXCEL.
Názvy položiek predkladateľ ponuky nemení, resp. nepridáva položky a ani neuberá z ich
rozsahu.
Poznámka:
a) pokiaľ predkladateľ v ponuke ocení dodávky nad rámec výkazu výmer (napr., že by
mala chýbať vo výkaze výmer oproti projektovej dokumentácie, alebo uzná za nutné
použiť danú dodávku nad rámec výkazu výmer, resp. uzná za nutné danú dodávku
z výkazu výmer nepoužiť popíše jej rozsah, kvalitu a jednotkovú cenu), pričom tieto
položky uvedie osobitne (osobitne oddelený rozpočet)
b) pokiaľ predkladateľ ponuky použije v rámci dodávky iný CERTIFIKOVANÝ
KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (KZS) ako je uvedený v projekte, potom
postupuje takto:
i.
ponechá pôvodné riešenie
ii.
jasným a technicky zrozumiteľným popisom písomne uvedie (dopíše) pri
každej zmenenej položke, že dané projektové riešenie nahrádza iným
riešením, napr. iným kontaktným zatepľovacím systémom (KZS) alebo iným
spôsobom montáže
6. kópiu výpisu z obchodného registra
7. zoznam referencii na realizované zákazky v oblasti obnovy bytových domov – min. 5
za posledné 3 roky, (krátky popis, presná adresa a fotodokumentácia realizovaného
riešenia, kontakt na správcov alebo investorov)
8. kópia certifikátov organizácie, ktoré oprávňujú organizáciu na realizáciu KZS,
eventuálne zoznam materiálov KZS, ktoré sú (nie sú) uvedené v PD a zhotoviteľ ich
mieni použiť na realizáciu diela
9. menný zoznam vyškolených osôb, ktorí majú realizovať konkrétny KZS
10. k priloženému návrhu Zmluvy o dielo predkladateľ uvedie v ponuke
a) svoje pripomienky
b) alebo uvedie, že s textom zmluvy súhlasí
Predpokladaný termín začatia realizácie je r. 2017.
Informácie k výberovému konaniu alebo k projektovej dokumentácii možno získať osobne,
telefonicky, alebo e-mailom u správcu bytového domu Gazdovský rad 55,57,59, Šamorín (tel.:
031/562 4465, mobil: 0905 450 830, e-mail: mpbhsamorin@mpbhsamorin.sk).
Ponuku je nutné doručiť na adresu MPBH ŠAMORÍN, s.r.o., Veterná 23/D, 931 01 Šamorín,
do 09.05.2017 do 15.00 hod. v zalepenej obálke s textom: Výber Gazdovský rad 55-59
NEOTVÁRAŤ!
Za včasné doručenie ponuky do MPBH ŠAMORÍN, s.r.o. zodpovedá predkladateľ ponuky.
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Predkladateľ ponuky, kto nepredloží úplnú cenovú kalkuláciu všetkých položiek podľa
výkazu výmer, resp. podľa ustanovenia bodu 5. a) resp. 5. b), alebo nepredloží ostatné súčasti
vyžadované obstarávateľom môže byť v výberového konania vylúčený.
Zadávateľ tejto zákazky môže výberové konanie na zhotoviteľa diela zrušiť aj bez uvedenia
dôvodu.

S pozdravom

Ing. Pogány Tibor
konateľ spoločnosti
MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.
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