Obec Pavlova Ves, 032 21 Pavlova Ves 26
VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nižšou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov
v znení zákona č. 282/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní s nižšou hodnotou verejného
obstarávateľa Obce Pavlova Ves „Oprava a náter strešnej krytiny na budove č. p. 74 bývalá
MŠ“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Pavlova Ves
Sídlo organizácie:
032 21 Pavlova Ves 26
IČO:
00315672
DIČ:
2020581629
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. L. Mikuláš
č. účtu: SK86 0200 0000 0000 2282 4342
Telefón:
0911 346 564
Kontaktná osoba:
Rudolf TOMKO, starosta
e-mail:
oupavlovaves@stuffnet.sk

2.

Typ a druh zákazky:
Oprava a náter strešnej krytiny

3.

Miesto dodania zákazky:
Bývalá budova MŠ č. p. 74, 032 21 Pavlova Ves

4.

Podrobný opis predmetu zákazky:
 Oprava plechovej strešnej krytiny
 Oprava 1 ks komína
 Vyčistenie a odmastenie strešnej krytiny
 1x základný náter
 1x vonkajší náter

5.

Obhliadka
Obhliadku a konzultáciu možno vykonať po telefonickom dohovore s p. Bartolomejom
Valom, č. tel. 0908 469 051 (zástupca starostu) alebo so starostom obce Rudolfom
Tomkom, č. tel. 0911 346 564.

6.

Lehota a plnenie predmetu zákazky:
Do 30. septembra 2021

7.

Lehota na predloženie cenových ponúk:
a) dňa 31. júla 2021 do 15.00 hod.
b) doručenie osobne, poštou alebo e-mailom
c) uviesť celkovú sumu s DPH
d) uviesť termín začatia a ukončenia prác
e) uviesť názov firmy, adresu, tel. číslo a oprávnenie podnikať v uvedenej činnosti
f) uviesť záruku na dielo
g) uviesť druh materiálu (farby základnej a vonkajšej)

8.

Podmienky financovania
Vyplatenie na základe prevzatia prác a dodaní faktúry najneskôr do 14 pracovných dní.

9.

Kritériá na hodnotenie ponúk
a) 100 % - najnižšia cena
b) záruka na dielo

10. Vyhodnotenie prieskumu trhu
Komisia vyhodnotí cenové ponuky do 4. augusta 2021.
11. O výsledku Vás budeme písomne, telefonicky informovať do 6. augusta 2021.
V Pavlovej Vsi dňa 06.07.2021
Rudolf TOMKO
starosta obce

