
 Obecný úrad Štefanovce , Štefanovce 64, 094 01 Vranov nad Topľou 

 

Výzva na predloženie ponuky  ( Prieskum trhu ) 

Podľa zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 (ďalej len ,,zákon´´) 

Modernizácia miestnosti poslednej rozlúčky so zosnulým  

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 

    Obec Štefanovce 

Štefanovce 64 , 094 01  
IČO: 00332879 
Kontaktné miesto : Obecný úrad Štefanovce  
Kontaktná osoba : Slavomír Bujko 
Telefón : +421 574495115 , 0908 066 781 , email: obec.stefanovce@gmail.com 

2. Predmet zákazky 
Rekonštrukcia a modernizácia miestnosti poslednej rozlúčky so zosnulým a jeho okolia  

3. Druh zákazky  
Stavebné práce 

4. Miesto dodania predmetu zákazky 
Štefanovce 

5. Opis predmetu zákazky , technická špecifikácia a jeho rozsah  
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác a materiálu na zmenu využitia miestnosti poslednej rozlúčky so zosnulým a taktiež na 
rekonštrukciu sociálnych zariadení miestnosti a prispôsobiť ju k využitiu aj pre imobilných občanov na bezbariérový prístup. 
Vzhľadom na charakter miestnosti ide o zákazku ,kde je nevyhnutná osobná obhliadka. 
Stavebné –technické riešenie . Búracie práce ,povrchová úprava stien a stropov , sadrokartón , obklady a dlažby ,demontáž a montáž 
vstupných dvier . 
Obhliadku je nutné dohodnúť si vopred na mob.čisle : +421908066781 . Ďalšie podrobnosti sú v projektovej dokumentácii , ktorá je 
k dispozícií. Počas obnovy objektu sa počíta so vznikom bežného komunálneho odpadu a stavebného odpadu . 

6. Maximálna výška finančných zdrojov 
     Tento údaj sa neuvádza 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk  
      Najnižšia celková cena v eurách vrátane DPH za celý predmet zákazky 

8. Administratívne informácie  
     Lehota na predkladanie ponúk   - do 31.08.2018 – 14.00hod. 

9. Spôsob a miesto doručenia ponuky  
Ponuky môžu byť predložené e-mailom ,osobne ,poštou . Miesto a kontakty sú uvedené v časti 1. tejto výzvy . Verejný obstarávateľ 
odporúča uchádzačom posielať ponuky prioritne mailom na adresu : obec.stefanovce@gmail.com , kvôli urýchleniu procesu obstarávania .  
Ponuka musí obsahovať : 
- celkovú cenu s DPH 
- cena bez DPH  

10. Doplňujúce údaje ,informácie 

Úspešný uchádzač musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce v rozsahu , ktorý zodpovedá predmetu zákazky .Vašu cenovú ponuku 
a informácie v nej uvedené potrebujem  pre účely prieskumu trhu . Z prieskumu trhu Vám nevyplývajú žiadne záväzky  na uzavretie zmluvy 
alebo vystavenie objednávky .Výsledok z prieskumu trhu bude telefonicky oznámený iba vybranému uchádzačovi , ktorým  môže byť 
uzavretá zmluva alebo vystavená objednávka .Ostatným uchádzačom nebude verejný obstarávateľ oznamovať výsledok z uskutočnenému 
prieskumu trhu .Výsledok ostatným uchádzačom bude oznámený iba na základe ich požiadania     

 
 
 
 
Štefanovce , 13.8.2018                                                                                    Slavomír Bujko 
                                                                                                                                  Starosta obce 
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