Obec Horný Bar
_____________________________________________________
v Hornom Bare, dňa 04.07.2014

Výzva
na predloženie ponuky na uskutočnenie maliarskych prác
podľa § 9 ods.9. Zákona č. 25/2006Z.z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
.
I. Názov , adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Horný Bar
Sídlo organizácie:
930 33 Horný Bar 184
IČO:
00305421
DIČ:
2021130012
Bankové spojenie:
VUB a.s. Dunajská Streda
Číslo účtu:
SK71 0200 0000 0000 1892 8122
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko: Štefan Bodó
č. tel.: 0918344484
č. faxu: 0315597297
e-mail:ouhornybar@stonline.sk
Typ verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6. ods. 1 b/zákona o VO
II. Opis:
Názov predmetu zákazky:
Maliarske a natieračské práce v Materskej škole v Hornom Bare
Miesto plnenia :
Materská škola Horný Bar
Termín plnenia:
júl – august 2014
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky bude maľovanie interiérov MŠ
- trieda
- vedľajšie miestnosti
- šatne
- kuchyňa,
Spolu: 283 m2

Nutná je bezprostredná obhliadka
Práce budú realizované počas letných prázdnin. / júl – august 2014./
III. Predpokladaná hodnota zákazky: 1,- € / m2 s materiálom
IV. Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady na túto zákazku sa neposkytujú. Všetky informácie potrebné k
spracovaniu ponuky sú vo výzve, prípadne budú poskytnuté telefonicky na tel. č.
0918344484. , resp e-mailom: ouhornybar@stonline.sk.
V.

Podmienky účasti:
doklad o oprávnení podnikať / neoverená kópia /

VI. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú do 18.07.2014 do 12.00 hod. Ponuka po uplynutí lehoty na
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť
neotvorená.
VII. Miesto predkladania ponúk:
Obec Horný Bar
930 33 Horný Bar č. 184
Kontaktná osoba: Štefan Bodó, starosta obce
č. tel. 0918344484
VIII. Jazyk ponuky:
Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v
slovenskom jazyku.
IX. Kritéria vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena s DPH.
X.

Obsah ponuky:
Ponuková cena
Doklady v zmysle bodu V.
XI. Dátum , čas a miesto otváranie ponúk:
Ponuky sa budú vyhodnocovať dňa 21.07.2014 na Obecnom úrade v Hornom
Bare

Štefan Bodó
starosta obce

