
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Reštaurovanie kamenného kríža na piliery s podnožou

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Rímskokatolícka cirkev, farnosť Zubrohlava

IČO 31912214

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 259, 029 43 Zubrohlava, SK

Kontaktná osoba ThLic. Pavol Jurčišin, +421 435583130, jurcisin.pavol.592@gmail.com

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: neuvedené

Predpokl. obdobie
realizácie: 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 25.3.2020 do 14:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cb1gIigHVapD0n7fobA9B1o
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Ostatné

Podoblasť Iné

Táto zákazka je vytvorená za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky na dodanie tovaru / zabezpečenie služieb. Tento prieskum
trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko-dodávateľského vzťahu a slúži zadávateľovi zákazky len na informatívne účely. Vzhľadom na
uvedenú skutočnosť, zadávateľ nie je povinný oznamovať záujemcom výsledky prieskumu trhu. Dodávateľ bude vysúťažený v riadnom
prieskume trhu, ktorý bude zadaný neskôr podľa možností zadávateľa zákazky.

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1

Reštaurovanie kamenného kríža na piliery s podnožou 1,000 celkom

očistenie, odstránenie tmelov a nevhodných doplnkov
Odsoľovanie
Spevňovanie a injektáž 
Tmelenie
Montáž
Demontáž, prevoz
Záverečná povrchová úprava a retuš
Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie
Celková cena je vrátane lešenia a nákladov na materiál a dopravu. Úložný priestor, elektrický prúd a vodu v prípade potreby
zabezpečí investor.
Práce budú realizované na mieste a v ateliéry.
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