Výzva na predloženie ponuky – Obec Nová Bošáca

CENOVÁ PONUKA UCHÁDZAČA
„Zateplenie kultúrneho domu Nová Bošáca– Stavebný dozor“

Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky, ktorú som prebral osobne /
poštou / emailom (nehodiace sa prečiarknite) dňa ....................................., Vám
predkladáme cenovú ponuku a vyhlasujeme, že sme si preštudovali Výzvu na predloženie
cenovej ponuky a súhlasíme s podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie cenovej
ponuky.

Identifikačné údaje uchádzača:
Obchodný názov:
Sídlo:
Kontaktná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Email:
Telefón:
Fax:

Technická špecifikácia a jednotkové ceny:
Predmetom prieskumu trhu sú služby stavebného dozoru v rámci Operačného programu
„Kvalita životného prostredia“ pre prioritnú os: 4 – Zníženie energetickej náročnosti
verejných budov, konkrétny cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných
budov, s názvom projektu: „Zateplenie kultúrneho domu Nová Bošáca– Stavebný
dozor“
Zabezpečenie služieb stavebného dozoru budú spočívať najmä v týchto plneniach :
Opis predmetu zákazky
Prevzatie a oboznámenie sa s podkladmi na základe ktorých sa bude realizovať stavba,
najmä s projektovou dokumentáciou stavby, s obsahom stavebného povolenia s obsahom
zmluvy o dielo.
Zabezpečenie protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby s určením
odberných miest vody elektrickej energie, so zabezpečením vytýčenia všetkých
nadzemných a podzemných vedení a inžinierskych sietí na stavenisku.
Zabezpečenie zápisu do stavebného denníka o odovzdaní staveniska.
Komunikácia s orgánmi štátnej správy, kontrola dodržiavania podmienok stavebného
povolenia a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby.
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Priebežná kontrola čerpania nákladov stavby.
V prípade výskytu závažných okolnosti bezodkladné informovať mandanta o zistených
skutočnostiach.
Osobitná pozornosť bude venovaná tým častiam stavby, ktoré sa ďalším postupom
výstavby stanú neprístupnými alebo sa zakryjú.
Spolupráca s autorom projektu a zhotoviteľom stavby pri vykonávaní alebo navrhovaní
opatrení na odstránení chýb projektovej dokumentácie.
V prípade požiadavky naviac prác definovanie rozsahu naviac prác a ich odsúhlasenie
mandatárom.
Príprava podkladov na odovzdanie a prevzatie realizovaných výkonov, účasť na jednaniach
o prevzatí a odovzdaní stavby.
Kontrola dokladov predkladaných k odovzdaniu a prevzatiu stavby.
Pravidelná kontrola vecného objemového a finančného postupu plnenia zmluvy o dielo.
Kontrola kvality vykonaných prác, kontrola použitých materiálov a prvkov.
Kontrola súpisov vykonaných prác a dodávok, ich vecnej a cenovej správnosti, kontrola
súladu ich ocenenia s položkami uvedenými zmluve o dielo na zhotovenie stavby a ich
predkladanie mandantovi.
Sledovanie obsahu stavebného denníka a vyjadrovanie sa zápisom v ňom uvedených do
troch pracovných dní.
Spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa stavby pri vykonaní opatrení na odvrátenie alebo na
obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami.
Príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti v zmysle zmluvy o
dielo, účasť na odovzdaní a prevzatí stavby.

Názov položky

Cena v EUR bez DPH

DPH 20%

Cena v EUR s DPH *

Stavebný dozor

*Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH vyplní sumu len s DPH.

V .................................................., dňa ...........................................................

----------------------------------------------------podpis + pečiatka

