VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.
na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom
„Oprava dievčenských sociálnych zariadení v Základnej škole Dulov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

OBEC DULOV

Sídlo:

018 52 Dulov 168

IČO:

00317217

Telefón:

042 44 71 100

Kontaktná osoba:

A. Kandaliková, starostka obce

E-mail:

obecdulov@stonline.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:

Základná škola Dulov

4. Podrobný opis projektu zákazky a jeho rozsah:
Oprava dievčenských sociálnych zariadení v rozsahu:
-

demontáž starých zariadení

-

oprava rozvodov vody

-

oprava obkladov stien

-

oprava dlažieb výmenným spôsobom

-

oprava zariaďovacích predmetov výmenným spôsobom za novšie typy (WC misy,
umývadla, vodov. batérie a ventily)

-

vymurovanie priečok na WC kabínky

-

oceľové zárubne a dvere

-

maľba stien a stropu, náter zárubní

5. Rozdelenie cenovej ponuky:
Predložiť dve cenové ponuky:

–

prvá cenová ponuka na opravu sociálnych zariadení

–

druhá cenová ponuka na opravu sociálnych zariadení vrátane zmeny na bezbariérové WC

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: december 2012
7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 14. novembra 2012 do 12.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese
v zalepenej obálke s heslom „Oprava sociálnych zariadení ZŠ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a mene EURO
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať
len od úspešného uchádzača.
8. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa poskytne/neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude
financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- cena bez DPH.
10. Ďalšie informácie:
Nutná obhliadka miesta, aby si záujemcovia sami overili a získali potrebné informácie
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Záujem je potrebné dohodnúť so starostkou obce telefonicky na č.t. 042 4471100, 042
4710388 alebo 0948 848949 alebo s riaditeľkou ZŠ Mgr. Alžbetou Lupákovou na č.t. 042
4471102
11. Vyhodnotenie ponúk:
V zmysle smernice bude uskutočňovať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí.

V Dulove, 31.10.2012
v.r.
Antonia Kandaliková
starostka obce

