Dobrý deň.
Zasielame Vám kompletnú dokumentáciu pre účasť vo verejnej súťaži výberu dodávateľa
stavebných prác realizácie projektu. „Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy
Materskej školy a Obecného úradu v obci Iňačovce“ pre verejného obstarávateľa Obec
Iňačovce. Súťaž je realizovaná postupom podlimitnej zákazky s elektronickou aukciou
v systéme EVO Úradu pre verejné obstarávanie, podľa Výzvy na predkladanie ponúk
(Podlimitná zákazka) zverejnenej vo Vestníku ÚVO č. 26/2015 zo dňa 05.02.2015 pod číslom
3098 – WYP.
V prílohách Vám zasielame:
Príloha č. 1: Zmluva o dielo
Príloha č. 2: Tabuľka ponuky
Príloha č. 3: Tabuľka referencií
Príloha č. 4: Nenacenený výkaz výmer stavebných prác.
Príloha č. 5: Sprievodná správa a Súhrnná technická správa
Príloha č. 6: Technická správa UK a ASR
Príloha č. 7: Výkresová dokumentácia stavebných prác ASR
Príloha č. 8: Výkresová dokumentácia stavebných prác UK
Príloha č. 9: Aukčný poriadok
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Pokyny k spracovaniu:





Príloha č. 4: Nenacenený výkaz výmer stavebných prác je vo formáte Excel. Celý súbor
je zablokovaný a uchádzač vypĺňa len jednotkové ceny do vyznačených buniek
v položkových rozpočtoch ASR a UK. Súbor má naprogramované funkcie, ktorými sa
automaticky napočítajú medzisúčty, rekapitulácie a výsledné sumy krycích listov.
Príloha Zmluva o dielo je vo formáte Word. Celý súbor je zablokovaný a uchádzač
vypĺňa len vyznačené plochy: Údaje zhotoviteľa; čl. 2, bod 1 doba realizácie v počte
kalendárnych dní; čl.3 cena za dielo a v závere miesto a čas podpisu a údaje zhotoviteľa.
Príloha 2 Tabuľka ponuky a príloha 3 Tabuľka referencií sú vo formáte Word pre
jednoduchšie vypĺňanie. Riaďte sa pokynmi pod čiarou.

V prípade, že by ste mali problémy s otvorením súborov, resp. s vypĺňaním formulárov
kontaktujte nás na mobil 0918 963377 alebo e-mail adresu: bs5262@gmail.com.
S pozdravom.
PhDr. Blažej Slabý, CSc.
Osoba poverená realizáciou verejnej súťaže
Mail: bs5262@gmail.com
Mobil: 0918 963 377

