Výzva na predkladanie cenovej ponuky

1.Názov, adresa a kontaktné miesto
Názov:

Pravoslávna cirkevná obec, farnosť Cejkov – filiálka Kašov

Adresa:

Hlavná 1/1, 076 02 Kašov

Zastúpený:

jer. Mgr. Radoslav Lupjan, správca cirkevnej obce

IČO:

35 52 37 51

Tel.:

0907 100 579

Email:

lupjanr@gmail.com

2.Opis predmetu zákazky
Rekonštrukcia fasády Pravoslávného chrámu v Kašove
Zákazka s nízkou hodnotou.
3. Druh zákazky
Stavebné práce
Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Kašov – Pravoslávny chrám
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – Rekonštrukcia fasády chrámu.
Pravoslávna cirkevná obec Kašov v zastúpení jer. Mgr. Radoslav Lupjan, správca farnosti a členovia
rady cirkevnej obce Kašov týmto v y z ý v a j ú stavebné firmy o možnosť uchádzať sa vo výberovom
konaní – rekonštrukcia fasády Pravoslávneho chrámu v Kašove.
Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 12 500 € bez DPH.
Doručenie cenovej ponuky prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne musí byť ponuka
vložená v neprehľadnej obálke.
Ponuky je potrebné zasielať v termíne do 1.10.2016 do 12.00 hod.
Ponuka doručená po stanovenej lehote nebude prijatá a neotvorená bude vrátená uchádzačovi,

5. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk sa uskutoční 1.10.2016 o 12.05 hod. na adrese: Hlavná 1/1, Kašov
Otváranie ponúk uchádzačov , ktorí predložili cenovú ponuku v stanovenom termíne je verejné, t.j. za
možnej účasti uchádzačov.
6. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je celková zmluvná cena v EUR s DPH za zhotovenie zákazky.
Ponuka s najnižšou cenou za celý predmet zákazky s DPH bude úspešná a umiestnená na I. mieste.
Ostatné ponuky budú zoradené zostupným poradím na základe predloženej cenovej ponuky.
7. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Všetkým uchádzačom, ktorí predložia cenovú ponuku bude zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia
ponúk elektronicky. Predpokladaný termín oznámenia výsledku je do 5 dní od otvárania ponúk.

8. Financovanie
Predmet zákazky bude financovaný z poskytnutej dotácie Ministerstva financií SR na základe uznesenia
vlády č. 601 zo dňa 4.11.2015. Dotácia v sume 10 000 € je účelovo určená podľa účelu, ktorý je uvedený
v uznesení vlády, a to na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia fasády chrámu.

9. Doplňujúca informácia
Platba za zhotovené dielo bude realizovaná po zhotovení diela, zálohová platba ani preddavky nebudú
poskytnuvé pred dokončením diela.
Za vypracovanie cenovej ponuky v tomto postupe zadávania zákazky uchádzači nemajú nárok na
úhradu. Predložená cenové ponuky uchádzačov nebudú použité na iný ako vyššie uvedený účel bez
súhlasu uchádzačov.

Jer. Mgr. Radoslav Lupjan
Správca farnosti

