Výzva na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

-

Názov adresy a kontaktné údaje:
Futbalová akadémia BENECOL Košice
občianske združenie
Postupimská 37, Košice 040 22
IČO: 35562439 - DIČ: 35562439 - neplátca DPH
Zastúpená: René Babušík – prezident akadémie
Kontakt: 0907 934 814 – benecol@benecol.sk
Webové sídlo: www.benecol.sk

Výzva na predkladanie ponúk je dostupná priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na
internetovej adrese (URL): www.benecol.sk v časti „dokumenty“. Rovnako je možná bez
poplatkov a obmedzení obhliadka priamo na mieste realizácie projektu.
Verejný obstarávateľ bude prijímateľom finančného príspevku v zmysle zmluvy s Košickým
samosprávnym krajom.
Názov predmetu zákazky: Oprava tribúny
Druh zákazky:

zákazka s nízkou hodnotou

Stručný opis, špecifikácia:
Cieľom je oprava tribúny /betónových schodov/ pri hlavnom trávnatom ihrisku. Povrch
tribúny je potrebné napenetrovať, pripraviť debnenie k použitiu pieskocementového poteru na
vodorovnej ploche a úprave čela – horizontálnej časti lepidlom. Cena je stanovená komplet vrátane práce, materiálu, dodávky tovaru, a s predmetom zákazky súvisiace ďalšie náležitosti.
Špecifikácia tribúny –

3x betónový schod

–

Jeden schod má dĺžku 100 m, hĺbku 0,65 m, výšku 0,5 m

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 450 €
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia konečná cena pri dodržaní špecifikácie
Dĺžka trvania zákazky:

31. augusta 2022

Možnosť obhliadky na adrese:

FA BENECOL Košice, Postupimská 37, Košice 04022
Kontakt: Babušík René – tel. 0907 934 814

Podmienky účasti:
1.

Predloženie konečnej cenovej ponuky na celý predmet zákazky.

2.

Predloženie dokladu v súlade s § 26 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní, t. j. oprávnenie na podnikanie pre požadovaný predmet zákazky – kópia,
resp. internetový výpis z obchodného registra, živnostenského registra alebo potvrdenia o
zapísaní do zoznamu podnikateľov.

Použitie elektronickej aukcie:

nie

Lehota na predkladanie ponúk:

20. júla 2022 /elektronicky do 12:00 hod./
V slovenskom jazyku. Uvádzajte konečnú cenu.
Poštou na adresu:
FA BENECOL Košice, Postupimská 37, Košice 040 22
Emailom na adresu: benecol@benecol.sk

Termín vyhodnotenia ponúk:

22. júla 2022

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: august 2022
V Košiciach 14.7.2022

v.r.
Babušík René
prezident akadémie

