Príloha k výzve
na predloženie cenovej ponuky

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

Obec Štítnik
Námestie 1. mája 167, 049 32 Štítnik
Ladislav Belányi, starosta obce
00328871
2020937193
obec.stitnik@stonline.sk
058/7883790

2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Zmluva o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení.
3. Názov zákazky
„Riešenie havarijného stavu v MŠ v Štítniku“
CPV: 44110000-1, 45421100-5, 45261300-7, 45262620-3, 45233161-5.
4. Stručný opis zákazky
V rámci zákazky bude riešený havarijný stav v MŠ v Štítniku. V rámci zákazky bude zbúrané murivo komínov,
zhotovený oporný múr, koberec z kameniva drveného obaľovaného asfaltom, položená zámková dlažba, osadené
parkové obrubníky, vymenené vchodové dvere, zdemontované odkvapové rúry, žľaby a osadené nové. Bližšie údaje
sú uvedené vo výkaze výmer.
Záujemcovia si telefonicky môžu dohodnúť obhliadku miesta realizácie zákazky.
5. Predloženie ponuky
Cenová ponuka musí byť predložená na celú zákazku.
V cene budú zahrnuté všetky práce súvisiace s predmetom zákazky.
6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
7. Lehota na uskutočnenie práce
Termín realizácie: Max. do 31. 8. 2019
8. Záručná doba
Minimálne 24 mesiacov .
9. Kontaktná osoba
Ladislav Belányi, starosta obce
10. Lehota na predloženie cenových ponúk
5. 6. 2019, do 10. 00 hod.
11. Adresa na doručenie cenových ponúk.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1.
12. Podmienky financovania
- objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančné preddavky. Platba sa uskutoční formou bezhotovostného
platobného styku na základe predloženej faktúry za uskutočnené práce,
- predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov obce.
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13. Podmienky účasti uchádzačov
- predloženie cenovej ponuky /ocenený výkaz výmer/ podľa tejto prílohy na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštovou zásielkou,
- označenie cenovej ponuky „Súťaž“ a heslo „Havarijná situácia v MŠ“.
14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena v eur.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu v eur.
15. Predpokladaná hodnota zákazky v eur bez DPH
22 277,60 eur
16. Uplynutie lehoty viazanosti cenových ponúk
5. 10. 2019

V Štítniku dňa 28. 5. 2019
Spracovala: Ing. Anna Hlaváčová

