OBEC MATÚŠKOVO
Obecný úrad, Cintorínska č. 138, 925 01 Matúškovo
tel. 031/782 6394, fax,: 031–7826392, E-mail: sumatuskovo@stonline.sk

Výzva na predkladanie ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Matúškovo
Kontaktná osoba: Ing. Marta Mészárosová - starostka
Sídlo
Obec (mesto): Matúškovo
Ulica:
Telefón:
031/7826394
Elektronická pošta:obecmatuskovo@stonline.sk
Internetová adresa: www.matuskovo.sk

IČO: 00800287

PSČ: 925 01
Číslo: 138
Fax: 031/7826392

2. Druh zákazky: Stavebné práce
3. Názov zákazky:

Bytový dom 8 b.j. Sekcia B Matúškovo

4. Opis zákazky:
Budova 8 bytového obytného domu je navrhovaná ako murovaná trojpodlažná stavba
( prízemie, poschodie, podkrovie). Objekt nie je podpivničený.
5. Miesto uskutočňovania stavebných prác: Obec Matúškovo
6. Stručný opis zákazky:
Cieľom zákazky je vybudovanie nájomných bytov pre občanov obce.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 45215210-2
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác:
Do 46 týždňov od odovzdávania staveniska.
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Financovanie predmetu obstarávania je podmienené získaním úveru zo ŠFRB, a dotácie od
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu predmetu zákazky.
Splatnosť faktúr min. 15 dní. Obstarávateľ neposkytuje preddavok.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie kópie dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
- predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti overeným odtlačkom pečiatky a podpisom
odborne spôsobilej osoby na vykonávanie činnosti stavbyvedúceho pre odbor pozemné
stavby.
12. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy: ÁNO
13. Vyžiadanie súťažných podkladov
Súťažné podklady si uchádzač môže vyžiadať na adrese:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
14. Súťažné podklady sa budú vydávať:
v pracovných dňoch od: 20.12.2010 do: 5.1.2010
v pracovnom čase od: 8,00 hod. do: 14,00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady: NIE. Záloha za projekt stavby 50,00 EUR.
Projekt stavby požadujeme vrátiť pri odovzdaní súťažného návrhu.
15. Lehota na predkladanie ponúk: 14.1.2011, 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
16. Otváranie obálok s ponukami: 14.1.2011, 10:30 hod
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Obecný úrad
Obec : Matúškovo
Ulica: Cintorínska

PSČ: 925 01
Číslo: 138

17. Kritériá na hodnotenie ponúk: cena
18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.3.2011
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade nezískania úveru zo ŠFRB, a dotácie od Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na realizáciu predmetu zákazky verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

V Matúškove, dňa 17.12.2010

….........................................
Ing. Marta Mészárosová
starostka

