OBEC

TRENČIANSKA

TEPLÁ

Obecný úrad , M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

e-mailom
dodávateľom stavebných prác

Vaša značka

Naša značka
SU- 5759/121/2018 MG

Vybavuje
Ing. M. Gajdošíková

Trenčianska Teplá, dňa
04.04.2018

Vec: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
§ 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
podľa § 5 ods. 4 – civilná zákazka s nízkou hodnotou
Názov zákazky : Oprava porúch na MK v obci Trenčianska Teplá
Finančný limit : stavebné práce do 150 000,- €, nie bežne dostupné
PHZ na základe RN podľa predloženej CP : 4 130,00 €
Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Obec Trenčianska Teplá
Adresa: Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
IČO: 00312045
DIČ: 2021080006
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Gajdošíková, tel.: 032/6592709
gajdosikova@trencianskatepla.sk
Opis predmetu zákazky a rozsah plnenia:
Oprava asfaltobetónového (AB ) povrchu
Oprava cementobetónového ( CB ) povrchu
Zdvihnutie kanalizačnej vpuste / poklopu
Zdvihnutie poklopov vody
Trvale pružná zálievka trhlín

82,00 m2
6,00 m2
9,00 ks
9,00 ks
300,00 m

Miesto plnenia : obec Trenčianska Teplá - miestne komunikácie
Termín plnenia : 05-06/2018
Podmienky účasti: oprávnenie na dodávku a realizáciu predmetu zákazky
Náležitosti ponuky : položkový rozpočet – viď položky v opise predmetu zákazky

Lehota na predloženie ponuky: 20.04.2018 do 12,00 hod.
Kritéria na vyhodnotenie ponuky: najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Typ zmluvy: objednávka
Zmluvné podmienky:
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky v Žiadosti o predloženie CP
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Žiadosť o predloženie CP zverejnená

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Telefón: Starosta obce 032/65 91 241
www.trencianskatepla.sk

Prednosta OcÚ 032/65 91 318
Sekretariát 032/65 91 311
Fax: 032/65 91 241
IČO: 00312045, DIČ: 2021080006
E-mail: obecnyurad@trencianskatepla.sk

