OBEC CHORVÁTSKY GROB
Obecný úrad Chorvátsky Grob, Nám. Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob

,,ZÁUJEMCA“

V Chorvátskom Grobe, dňa: 21.11.2018
Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk
Verejný obstarávateľ, Obec Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25
Chorvátsky Grob (ďalej len ,,verejný obstarávateľ“) vzhľadom na potreby obce potrebuje
zabezpečiť dodávateľa stavebných prác pri výstavbe viacúčelového multifunkčného ihriska
s umelou trávou o rozmeroch 36 x 18 m pri ZŠ Javorová Alej v obci Chorvátsky Grob v časti
Čierna Voda. V zmysle transparentného vynakladania finančných prostriedkov má preto
verejný obstarávateľ záujem pre vlastnú potrebu vykonať v termíne 11/2018 verejné
obstarávanie zadávania civilnej zákazky s nízkou hodnotou na uskutočnenie nie bežne
dostupných prác v súlade s § 2 ods. 5 písm. o), § 5 ods. 4 a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,§ zákona
o verejnom obstarávaní“) na uvedený predmet zákazky ,,Multifunkčné ihrisko pri ZŠ Javorová
Alej“.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je max. 39.258,066 € bez DPH (položky
oceňované uchádzačom). Rozsah požadovaného predmetu zákazky a podrobnosti
o technických parametroch a podmienkach výberového konania sú uvedené v prílohe č. 1.
Ponúkanú cenu za predmet zákazky je potrebné v ponuke uviesť v členení: cena bez DPH
a cena s DPH (ak uchádzač nie je plátcom DPH, uvedie to v ponuke). Ponuku je potrebné
predložiť verejnému obstarávateľovi v slovenskom jazyku.
Ak máte záujem sa zúčastniť tohto výberového konania na dodávateľa požadovaných
prác, je Vám umožnené v prípade potreby vykonať obhliadku miesta predmetu zákazky (miesto
realizácie predmetu zákazky sa nachádza na verejne prístupnom mieste).
Následne, ak máte záujem sa predložením ponuky zúčastniť tohto výberového konania
na dodávateľa požadovaných prác je potrebné aby ste verejnému obstarávateľovi v termíne
najneskôr do 28.11.2018 do 17,45 hod. na požadovaný predmet zákazky predložili (cez
podateľňu) cenovú ponuku.
S pozdravom a teším sa na spoluprácu.

v.r. .............................................
Ing. Radovan Benčík, starosta
Obec Chorvátsky Grob
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