Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku Koceľovce
Koceľovce 31, 049 35 Koceľovce
Email: gotickacesta@gmail.com, miroslav.boldis@hotmail.com

Referenčne číslo zákazky: 2018-20-11/GC-1

VÝZVA
na predkladanie ponúk
Civilná zákazka s nízkou hodnotou bez využitia elektronického trhoviska
( ODDIEL STAVEBNÉ PRÁCE )

ZÁKAZKA ZADÁVANÁ POUŽITÍM POSTUPOV ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU
podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“ v skratke aj ako “ZVO“)

„Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech“
» uskutočnenie stavebných prác «
dovoľujeme si Vás osloviť s požiadavkou na zaslanie ponuky v rámci hodnotenia
zákazky s nízkou hodnotou na predmet zákazky s pracovným opisom znenia:
„Sanácia krovov, zvonovej stolice a striech“
Hodnotenie zákaziek s nízkou hodnotou vykonáva obstarávateľ za účelom čerpania
verejných finančných prostriedkov z Ministerstva kultúry SR na uskutočnenie
stavebných prác obnovy strechy kostola ev.a.v. v Koceľovciach.
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Pre zostavenie logických celkov, sú
rozhodujúce technické parametre. Oceniť je potrebné všetky logické celky výkazu
výmer, tak ako je to uvedené v prílohe a súťažných podkladov.
Kritéria účasti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka na základe
ceny celkom v EUR a lehoty uskutočnenia stavebných prác.
Súčasťou ponuky bude Vaša cenová ponuka vo forme vyplnenia výkazu výmer.
Vašu ponuku zašlite na vyššie uvedenú adresu vyhlasovateľa obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou do 28.11.2018 do 12.00 hod. podľa súťažných podkladov.
Vyhodnotenie prieskumu trhu sa uskutoční dňa 28.11.2018 o 13.00 hod v budove
cirkevného zboru v Koceľovciach na horeuvedenej adrese.
S víťazom, ktorý splní podmienky súťaže a jeho ponuka bude najlepšia bude
uzatvorená zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác pod názvom : „Sanácia
krovov, zvonovej stolice a striech“. O výsledkoch prieskumu trhu budú uchádzači
informovaný písomne.
V Koceľovciach 21.11.2018
S pozdravom
...........................................
Mgr. Jana Ilčisková
Štatutár organizácie
Príloha: – Súťažné podklady
Výkaz výmer
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