OBEC SOLČIANKY
Obecný úrad 58
956 38 S o l č i a n k y
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Obec Solčianky ako verejný obstarávateľ zverejňuje túto výzvu na predkladanie ponúk na ďalej
špecifikované stavebné práce , zabezpečované podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Solčianky
Adresa organizácie: Obecný úrad 58,956 39 Solčianky
IČO: 00800040
Štatutárny zástupca: Juraj Krištof
Miesto pre získanie viac informácií: Obecný úrad Solčianky
Kontaktná osoba: Juraj Krištof
E – mail: solcianky@mail.t-com.sk ,tel:+421903433212
2. Názov predmetu zákazky:
Oprava podlahy v Dome smútku.
3. Opis predmetu zákazky:
Vybratie a odvoz starej podlahy aj s podkladovým betónom,pokládka izolácie,výstuže a následné
vybetónovanie,vyrovnávací poter,pokládka novej dlažby.
Jedná sa o podlahu o ploche cca.52m2.
4.Predpokladaná cena zákazky:
13 000,- € s DPH
5.Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
23.08.2019 do 12:00 hod.
Adresa:poštou,osobne - OÚ Solčianky 58,95638 Solčianky.
elektronicky – solcianky@mail.t-com.sk
6.Obsah ponuky: rozpočet,doklad o oprávnení podnikať,IČO,DIČ,sídlo,zastúpený,kontakt.
7.Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Celková cena s DPH v EUR.
8.Lehota uskutočnenia diela:
Do 20.12.2019.
9.Financovanie zákazky:
Dotácia Ministerstva financií SR,vlastné zdroje.

I.

10.Doplňujúce informácie o predmete zákazky:
Zhotovenie diela bude na základe podpísanej zmluvy.Na zhotovenie diela sa neposkytuje preddavok,
splatnosť faktúry je 15 dní od doručenia.Cenová ponuka bude slúžit pre výber dodávateľa zákazky,
z vyhodnotenia nebudú neúspešným uchádzačom zasielané výsledky vyhodnotenia.Z poskytnutia
cenovej ponuky verejnému obstarávateľovy nevyplýva záväzok uzatvoriť zmluvu na plnenie zákazky.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo. V prípade, ak úspešný uchádzač
nepredloží originálny doklad o oprávnení podnikať skôr, predloží uvedený doklad najneskôr k podpisu
zmluvy.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo
toto zadávanie zákazky vyhlásené, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z
predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám na obstarávané stavebné práce.
Výzvu na predkladanie ponúk schválil:
Dátum: 07.08.2019
.............................. ..............................

S pozdravom
Juraj Krištof
starosta obce
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Tel.č.
038/5300064, 0903433212
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