HK Altis- Orava

Výzva na predkladanie ponúk
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Príklad:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Mobil:
e-mail:
webové sídlo:

HK Altis Orava
Oravská priehrada 200, 029 01 Námestovo
Ing. Ján Jaško, člen správnej rady
42217792
2820017893
0910 797 079
jan.jasko@hkaltis.sk
https://hkaltis.sk

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Druh zákazky : Stavebné práce CPV kód: 45000000-7

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez
obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):
https://www.sport.vlada.gov.sk/vyzvy-na-predkladanie-ponuk-2019/
https://hkaltis.sk/cms.article/default/357/verejne-obstaravanie

3. Názov predmetu zákazky:
Skvalitnenie hokejového zázemia na zimnom štadióne

4. Stručný opis a min. technické špecifikácie:
Oprava hokejového zázemia na zimnom štadióne. Oprava podlahy a výmena dverí, výmena
kaučukovej podlahy z kociek 10mm, dodávka dverí vo výške s kľučkami s maximálnou
záťažou. Podrobný popis v prílohe č. 1 Návrh na plnenie kritérií.

5. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:
9 166.67

6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena s DPH

HK Altis- Orava
7. Dĺžka trvania zákazky:
90 pracovných dní od podpisu zmluvy o dielo.

8. Podmienky účasti:
- doklad preukazujúci oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce/dodávať tovary
uvedené v predmete tohto verejného obstarávania
Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f)
zákona č. 343/2016 o verejnom obstarávaní.
Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

9. Požiadavky na predmet zákazky:
Zákazku nie je možné rozdeliť na časti. Obhliadka miesta predmetu zákazky je odporúčaná.
Obhliadku vykoná uchádzač s tým, že si dohodne čas obhliadky so zadávateľom zákazky.

10. Lehota na predkladanie ponúk:
03.12.2019 10:00
Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Kontaktné miesto na podávanie ponúk: Oravská priehrada 200, Námestovo, 029 01
Ponuky je potrebné predložiť na adresu kontaktného miesta v uzatvorenej obálke označenej
NEOTVÁRAŤ a heslom „Skvalitnenie hokejového zázemia na zimnom štadióne“ alebo vo
forme e-mailovej správy s uvedením hesla v predmete e-mailovej správy. Na
jan.jasko@hkaltis.sk

11. Termín otvárania ponúk:
03.12.2019 11:00
12. Prílohy Výzvy na predkladanie ponúk:
 Návrh na plnenie kritérií
 Návrh Zmluva o dielo
 Čestné prehlásenie uchádzača
V Námestove 25.11.2019
Ing. Ján Jaško
Člen správnej rady

