OBEC

TRENČIANSKA

TEPLÁ

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

Vaša značka

Naša značka
SU/1078/2016 MG

Vybavuje
Ing. M. Gajdošíková

Trenčianska Teplá, dňa
28.11.2016

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 :
Stavebné úpravy – Stará škola Dobrá, súp. 1124, 914 01 Trenčianska Teplá
Finančný limit : stavebvné práce do 70 000 eur
Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Obec Trenčianska Teplá
Adresa: Obecný úrad v Trenčianskej Teplej, M.R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO: 00312045
DIČ: 2021080006
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Gajdošíková, tel.: 032/6592709
gajdosikova@trencianskatepla.sk
Opis predmetu zákazky a rozsah plnenia:
Posilovňa – výmena okien ( 3 ks ) a montáž dverí,
montáž sádrokartónových priečok,
inštalácie – vodovod, kanalizácia, elektroinštalácie
obklady, dlažby
omietky, maľby
dodávka a montáž WC a umývadla
schodisko
Prízemie – žalúzie
Domček – vybúranie priečok, okien a dverí
odvoz sute,
úprava otvorov,
dodávka a montáž okien a dverí,
omietky a maľby
( podľa prílohy – výkaz výmer )

Obhliadka podľa dohody na č. tel.: 032/6592709, Ing. M. Gajdošíková
Miesto plnenia :
Trenčianska Teplá – m.č. Dobrá, súp. č. 1124 + domček
Termín plnenia : 11- 12/2016
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH : 11 000,00 eur
Podmienky účasti: uviesť IČO
Náležitosti ponuky : cenová ponuka podľa výkazu výmer
Lehota na predloženie ponuky: 07.12.2016 do 17,00 hod.
Kritéria na vyhodnotenie ponuky: najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Typ zmluvy: zmluva o dielo
Zmluvné podmienky:
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu alebo čiastočne po realizácii čiastkových
stavebných prác
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky žiadosti
- zmenili sa podmienky uvedené v žiadosti

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

Prílohy: Výkaz výmer
Návrh zmluvy o dielo

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@trenciansk

