VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na poskytnutie prác
Výroba kovaných plotových dielcov na oplotenie cintorína v Zubrohlave
1. Identifikácia obstarávateľa:
Obec Zubrohlava, Obecný úrad
Adresa:
ul. Plátennícka
PSČ:
029 43
Číslo:
464
Telefón:
043 5521260
Štatutárny zástupca: Pavol Bugeľ - starosta obce
Email: ocuzubrohlava@stonline.sk
2.Typ zmluvy:
Zmluva o dielo alebo objednávka
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Zubrohlava
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Predmetom zmluvy je výroba
kovaných plotových dielcov a ich osadenie na oplotenie cintorína v Zubrohlave podľa
priloženej špecifikácie.
Slovník spoločného obstarávania: 45340000-2
Predpokladaná hodnota zákazky: do 10 000,- € bez DPH
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie
6. Variantné riešenie: nie
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 31. 10. 2013
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a/ Dňa 19.9. 2013 do 12.00 hod.
b/ doručenie poštou alebo osobne na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
9. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
10. Podmienky financovania: Odberateľ nebude poskytovať preddavky. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku. Lehota
splatnosti faktúry 30 dní.

11. Kritéria na hodnotenie ponúk: cena. Úspešný uchádzač bude ten, ktorý splní
podmienky účasti a ponúkne prijateľnú kvalitu a cenu.
12. Otváranie obálok s ponukami: môžu sa ho uchádzači zúčastniť.
Deň: 19.09. 2013 o 14.00 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami:
Obec Zubrohlava, Obecný úrad Zubrohlava
Miesto otvárania: kancelária starostu obce
13. Ostatné dojednania: Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jeden návrh.
14. Lehota viazanosti ponuky: do 31. 10. 2013

V Zubrohlave 05.09.2013
Pavol B u g e ľ
starosta obce

Obec Zubrohlava
Zubrohlava 9.9.2013

Milan Ondreják
ul. Zlatnicová
029 43 Zzubrohlava

Vec:

Výroba plotových dielcov a jeho osadenie na oplotenia cintorína Zubrohlava výzva na predloženie ponuky
V zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, Vás žiadame o vypracovanie ponuky pre výber
dodávateľa na zákazku s nízkou hodnotou Výroba plotových dielcov a jeho
osadenie na oplotenia cintorína.
V prílohe Vám zasielame výzvu, v ktorej sú podľa zákona č. 25/2006 Z.z.
stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.
V prípade záujmu, podrobnejšie informácie
k dispozícii na Obecnom úrade Zubrohlava.

a technické

podklady

S pozdravom

Pavol Bugeľ
starosta obce

Príloha:

1 x výzva + výkaz výmer

sú

