Obec Žitná-Radiša, Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec, IČO: 00311383

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo: 81/2016 Vybavuje/linka Ing. Botka Žitná-Radiša

VEC:
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY – ZASLANIE
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie služby s
názvom „Oprava strechy športových kabín a hasičskej zbrojnice“ v obci Žitná-Radiša.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa § 102 v
rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na výber zmluvného partnera je použitý postup na zákazku s nízkou hodnotou.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte
akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.
S pozdravom
Ing. Rudolf Botka, v. r.
starosta obce

Príloha: Výzva.
Dňa . 9.6.2016

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 dodanie služieb s názvom „Oprava strechy športových kabín a hasičskej
zbrojnice“ v obci Žitná-Radiša
1. Identifikácia osoby podľa § 7 Zákona č. 25/2006 Z.z.: (zadávateľ vypíše svoje
údaje)
Názov: Obec Žitná-Radiša
Sídlo:

Obecný úrad 105, 956 41 Uhrovec

IČO:

00311383

Telefón: 038 7694421, mobil: 0905122343
Fax:

0387694421

Kontaktná osoba: Ing. Rudolf Botka, starosta
e-mail: starosta@zitna-radisa.sk
2. Typ zmluvy:
Podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Žitná-Radiša, súp.č. 1, budova hasičskej zbrojnice a športových kabín
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom zadania zákazky je dodanie stavebných prác a materiálu na opravu
strechy uvedenej budovy, o rozmere cca 400 m2, odstránenie poškodenej krytiny,
vyspravenie a vybetónovanie popraskaného a poškodeného stropu, zabezpečenie
spádovitosti stropu a osadenie izolácie a novej strešnej krytiny .
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie je možné cenovú ponuku rozdeliť
6. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Od podpisu zmluvy do 30 dní
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 24.6.2016 do 12,00 hod.
Ponuku doručiť e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy, alebo
osobne na tú istú adresu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR vrátane DPH.
Návrh zmluvy bude osoba podľa § 7 zákona č. 25/2006 Z.z. požadovať len od
úspešného uchádzača.
9. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote
splatnosti faktúr 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
10. Požadované doklady: doklad o oprávnení dodávať službu
11. Kritéria na hodnotenie ponúk:
cena v EUR s DPH

Ing. Rudolf Botka, v. r.
starosta obce

