OBEC GOČALTOVO
Obecný úrad č 47, PSČ 04932 Gočaltovo
IČO: 00328251, DIČ: 2020961294

Záujemcom o účasť vo verejnom
obstarávaní

Váš list značky/zo dňa

Naša značka
123 /2017

Vybavuje
J. Pavlíková

Dátum
26. 6. 2017

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás vyzvať na predloženie cenovej ponuky na zákazku
„Rekonštrukcia Obecného úradu Gočaltovo“
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov podľa príloh.
Stavba sa bude realizovať v obci Gočaltovo v roku 2017 .
Cenové ponuky žiadame predložiť do 6. 7. 2017 do 10.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa v listinnej podobe osobne alebo poštou.
S pozdravom


Jarmila Pavlíková
starostka obce
Prílohy:
Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky
Výkaz výmer – tabuľka 1x
Výkresová časť
________________________________________________________________________________________________________
Tel.: +421587931312

e-mail: obec.gocaltovo@gmail.com

www.gocaltovo.sk

Príloha k výzve
na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
 Zastúpený:
IBAN:
IČO:
DIČ:
E-mail:
Tel.:

 bec Gočaltovo
O
Obecný úrad Gočaltovo 47, 049 32 Gočaltovo
Jarmilou Pavlíkovou, starostkou obce
00328251
2020961294
obecgocaltovo@gmail.com
058/7931312

2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Zmluva o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení

3. Názov zákazky
„Rekonštrukcia obecného úradu Gočaltovo“
CPV:45261300-7, 45261211-6, 45262100-2, 45410000-4, 45421100-5.

4. Stručný opis zákazky
V rámci zákazky bude vymenená strešná krytina vrátane lát a kontralát, výmena dažďových žľabov a zvodov,

oprava komínov na streche, výmena okien v počte 17 ks, dverí v počte 3 ks za plastové a jedny výsuvné garážové dvere, urobená bude omietka fasády. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer a vo výkresovej časti.
Záujemcovia si môžu telefonicky dohodnúť obhliadku predmetu zákazky na tel. čísle verejného obstarávateľa.

5. Predloženie ponuky
Cenová ponuka bude predložená na celú zákazku. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s predmet
nou zákazkou . Ceny budú matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.

7. Lehota na uskutočnenie práce
Predpokladaný termín uskutočnenia stavebných prác: júl – október 2017.

8. Záručná doba
Minimálne 60 mesiacov .

9. Kontaktná osoba
Jarmila Pavlíková, starostka obce
Ing. Anna Hlaváčová, tel. 0907 253 383

10. Lehota na predloženie cenových ponúk
6. 7. 2017 do 10. 00 hod.
11. Adresa na doručenie cenových ponúk a spôsob doručenia.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky je uvedená v bode 1. Cenové ponuky budú doručené v listinnej podobe
osobne alebo poštou.
12. Podmienky financovania

- objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančné preddavky. Platba sa uskutoční formou bezhotovostného platobného styku na základe predloženej faktúry za uskutočnené práce,
- 1 - predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
13. Podmienky účasti uchádzačov
-
predloženie cenovej ponuky /ocenený výkaz výmer/ podľa prílohy na adresu uvedenú v bode 1.
- uvedie v cenovej ponuke, či je platcom DPH.
14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena v eur.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou.
15. Predpokladaná hodnota zákazky:
30 378,45
eur bez DPH
16. Uplynutie lehoty viazanosti cenových ponúk
6. 10. 2017

V Gočaltove dňa 26. 6. 2017
Spracovala: Ing. Anna Hlaváčová
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