OBEC TEŠEDÍKOVO
925 82 Tešedíkovo č. 860
Obecný úrad
Tel.: fax: 031/ 77 95 225, e-mail: tesedikovo@tesedikovo.sk

Číslo:1182/2016

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
„Oprava spevnenej plochy cintorín“
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Tešedíkovo
Sídlo:
Obecný úrad , 925 82 Tešedíkovo č. 860
IČO:
00306215
Telefón:
031/ 77 95 411
Fax:
031/ 77 95 225
Stránkové hodiny: 08.00 h – 12.00 h
13.00 h – 15.00 h
Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Jurás
e-mail:
tesedikovo@tesedikovo.sk
2. Predmet zákazky: Zákazka na dodávku prác
3. Názov predmetu zákazky: „Oprava spevnenej plochy cintorín“
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
5. Opis predmetu zákazky: Oprava spevnenej plochy cintorín podľa výkaz výmer. Nutná
osobná prehliadka pracoviska. Kontaktná osoba: Ing. Gabriel Jurás, Obecný úrad
v Tešedíkove, denne od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 13.00 hod. do 15.00 hod., tel.: 0918
585 713
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: Množstvo a rozsah predmetu zákazky určí
výkaz-výmer.
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Tešedíkovo
8. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: Lehota realizácie: do 24.10.2016.
9. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky: Predmet zákazky bude
financovaný z rozpočtu obce.
10. Podmienky účasti a obsah ponuky: Predloženie cenovej ponuky

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk: Lehota na predkladanie ponúk – dátum:
03.10.2016, čas: 15.00 hod. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného
obstarávateľa uvedená v bode 1.
12. Otváranie ponúk: Dátum a čas otvárania ponúk: 03.10.2016 o 15.15 hod., miesto
otvárania ponúk: Obecný úrad Tešedíkovo
13. Kritériá na hodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v eur
s DPH. Cenovú ponuku žiadame vypracovať na základe výkaz výmer.
14. Lehota viazanosti ponúk: 10.10.2016
15. Ďalšie informácie:
15.1. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak
ceny v ponukách presiahnu stanovený limit finančných prostriedkov na predmet zákazky.
15.2. Všetky náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú uchádzači/záujemcovia v plnej výške
bez akéhokoľvek nároku voči obstarávateľovi.
16. Uzavretie zmluvy: Výsledkom postupu zadávania zákazky bude zákazka „Oprava
spevnenej plochy cintorín“ od uchádzača, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku, t.j.
s úspešným uchádzačom.
17. Splnomocnená osoba na VO
Meno zodpovednej osoby: Ing. Gabriel Jurás

V Tešedíkove, dňa 26.09.2016

Schválil:

Gyula Borsányi
starosta

