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Bratislava, 12.6.2006 
 
 
Vec: Výzva na zaslanie cenovej ponuky do výberového konania na obnovu fasády Miestneho úradu 

 
 

Mestská časť Bratislava Lamač plánuje v období júl – august 2006 zabezpečiť realizáciu obnovy fasády objektu  

Miestneho úradu MČ Bratislava Lamač na Heyrovského ul. č. 2 v Bratislave (zateplenie, omietky, sokel). 

Z tohto dôvodu Miestny úrad MČ Bratislava Lamač realizuje výberové konanie na výber zhotoviteľa uvedených 

stavebných prác. V prípade Vášho záujmu o účasť vo výberovom konaní si Vás dovoľujeme požiadať o zaslanie cenovej 

ponuky na realizáciu obnovy fasády budovy podľa priloženého zadania spracovaného Ing. arch. V. Fričom. Cenovú ponuku 

spracujte do priloženej tabuľky v určenom členení vo variantoch s 5 a 7 cm hrúbkou izolačnej vrstvy (v prílohe). 

Cenovú ponuku spolu so sprievodným listom a dokladom o oprávnení podnikať s predmetom zákazky nie starším 

ako 3 mesiace doručte na tunajší Miestny úrad v zalepenej obálke s heslom „Ponuka na zateplenie úradu – neotvárať“ 

najneskôr do 27.6.2006. V ponuke uveďte aj návrh lehoty výstavby od uzavretia zmluvy o dielo do odovzdania diela, návrh 

záručnej doby, prípadne ďalšie zmluvné podmienky. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk bude cena, vyhodnocovať sa budú 

len ponuky firiem, ktoré splnia stanovené podmienky. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača 

pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní. O vyhodnotení ponúk budete vyrozumení do 30.6.2006. 

S pozdravom 

 

Ing. Peter Šramko, v.r. 
s t a r o s t a 

 
 

Prílohy : 
• Zakreslenie fasád v pôdoryse; 
• Tepelno-technické posúdenie a návrh zateplovacieho systému; 
• Výkaz výmer; 
• Tabuľka na cenovú ponuku 
• Grafické podklady 


