Obec Svätá Mária
Bodrog č. 29, 076 35 Svätá Mária

Vo Svätej Márii, dňa 09. 07. 2018

Výzva na predloženie cenovej ponuky na verejné obstarávanie zákazky:
„Rekonštrukcia budovy MŠ vo Svätej Márii“
Obec Svätá Mária ako verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. Z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, vyzýva oprávnených
poskytovateľov stavebných prác na predloženie cenovej ponuky na rekonštrukciu budovy MŠ
vo Svätej Márii.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní
Názov organizácie: Obec Svätá Mária
Sídlo:
Bodrog č. 29, 076 35 Svätá Mária
Štatutárny zástupca: Štefan Hornyák, starosta obce
Bankové spojenie:
VÚB banka, Kráľovský Chlmec
Č. účtu:
10822622/0200
IBAN:
SK81 0200 0000 0000 1082 2622
IČO:
00331325
DIČ:
2020730349
Tel./mobil:
056/6285202, 0907 619 227
e-mail:
obec.svatamaria@gmail.com
2. Predmet zákazky:
Jedná sa o rekonštrukciu budovy MŠ vo Svätej Márii, Bodrog č. 113, 076 35 Svätá Mária.
V rámci rekonštrukcie sa jedná o výmenu okien, parapetov a krytov, dverí, výmena strešnej
krytiny, výmena plynového kotla, radiátorov a ventilov, zateplenie budovy + fasády,
maľovanie miestností, pokládka podlahy.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Do 41 500€
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4. Termín realizácie zákazky:
Termín zahájenia prác do 3 dní od odovzdania staveniska termín ukončenia prác maximálne
do 60 dní.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo.

6. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaní z prostriedkov získaných konkurzom z Bethlen Gábor
alapkezelő zrt. formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby. Minimálna
lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa ich doručenia verejnému obstarávateľovi.
7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena t.j. ponuková cena v eurách vrátane DPH
za celý predmet zákazky.
8. Lehota a spôsob predkladania ponúk:
V lehote do 20. 07. 2018 do 12:00 hodín.
Spôsob predloženia : osobne alebo poštou v uzavretom, nepriehľadnom obale s označení
„Rekonštrukcia budovy MŠ vo Svätej Márii“ – neotvárať.

Štefan Hornyák
starosta obce
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