
Výzva na predkladanie ponúk, zákazka s nízkou hodnotou  v zmysle § 117
zákona  č.  343/2015  Z.  z.  o verejnom  obstarávaní  a o zmene  a doplnení
niektorých  zákonov.  Zákazka  na  uskutočnenie  prác  a  služieb  nie  bežne
dostupných na trhu.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov: Materská škola
Sídlo: Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
IČO: 37833910
DIČ: 2021669243
Kontaktná osoba: Katarína Štrbová, riaditeľka MŠ
Telefón: 045/6856555

Opis služby:  Výber dodávateľa na dodanie služby a tovaru 
Miesto dodania tovaru a služby:
-   Štúrova 47,  968 01  Nová Baňa
-      Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa

- Oprava umývarky a WC detí,  oprava podlahy, stien a plafónu v spálni detí,
oprava stien v triede   v ET Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa

- Oprava podlahy a maľovanie v tried B, maľovanie v triede C, oprava detských
šatní pri triedach B a C v MŠ Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa

2. Možnosť predloženia ponuky

- Cenová ponuka – ET Štúrova 47, 968 01 Nová Baňa
- Cenová ponuka – MŠ Nábrežná 2, 968 01  Nová Baňa

                                    

3. Variantné riešenie

- neumožňuje sa

4. Požadovaný termín dodania služby a tovaru

- 01.07. 2019 – 16.08.2019

5. Poskytovanie súťažných podkladov 

- Osobná obhliadka priestorov 
- Súťažné podklady odovzdané pri osobnej obhliadke

6. Úhrada za súťažné podklady

- nevyžaduje sa



7. Uplynutie lehoty na predloženie súťažných ponúk:

- deň  26.06. 2019 do 15.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
e.trusikova@centrum.sk Ponuky  sa  predkladajú  v slovenskom  jazyku
v elektronickej forme.

8. Podmienky účasti uchádzačov

- predloženie cenových ponúk

Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov

- platné cenové  ponuky  podľa zadaných kritérií

9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

- Kritériom na vyhodnotenie cenových ponúk bude najnižšia navrhovaná cena
celkom v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky.

10. Obchodné podmienky
Výsledkom  súťaže  bude  uzatvorenie  Zmluvy  o dielo  na  realizáciu  s úspešným
uchádzačom. Obstarávateľ  si  vyhradzuje právo neuzatvoriť  zmluvu so žiadnym
uchádzačom  v prípade,  ak  predložené  ponuky  budú  pre  obstarávateľa  zjavne
nevýhodné.

11. Platobné podmienky
Obstarávateľ uhradí cenu za dodanie prác a služieb na základe vystavenej faktúry 
po ukončení diela.

 
Dátum: 19.06.2019
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