Obec Tešedíkovo
Obecný úrad, 925 82 Tešedíkovo č. 860
VÝZVA
Na predloženie cenovej ponuky „Nákup motorovej nafty“ pre Obec Tešedíkovo
podľa paragrafu 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
306 215
IČO:
Telefón:
031/ 77 95 412
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. Typ zmluvy:
Zmluva na tovar podľa paragrafu 536 Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania zákazky: Obec Tešedíkovo
4. Podrobný opis predmetu zákazky: Dodávka motorovej nafty do pripravených nádob,
Odber týždenne, spolu za obdobie 11 000 l/rok
Kategória služby:
23 121101-2
5. Lehota na dodanie tovaru alebo dokončenie predmetu zákazky:
od 1.6.2018 do 1. 6. 2019
6. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
- Dňa 2. 05. 2018 do 15:00 h
- Doručenie poštou na adresu uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese
-Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
-Cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať
len od úspešného uchádzača
7. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného
platobného styku v lehote splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
8. Predložiť doklad o oprávnení podnikať v predmete obstarávania. /IČO/
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- cena tovaru spolu s DPH k dátumu 2.5.2018
10. Podmienky a obsah ponuky: Predloženie cenovej ponuky (cena/l)
11. Lehota viazanosti ponúk: 30.5.2018
12. Otváranie ponúk: 3.5.2018 o 14.00 hod.
13. Výsledkom postupu zadávania zákazky podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov bude tovar „Nákup motorovej nafty“ od uchádzača, ktorý predloží
najvýhodnejšiu ponuku, t.j. s úspešným uchádzačom.
V Tešedíkove, dňa 11.4.2018
Gyula Borsányi
starosta
Vybavuje: Ing. Gabriel Jurás
Vyvesené: 13.4.2018
Zvesené: 2.5.2018

