Obec SUCHÁŇ, 991 35 Sucháň 82, IČO: 00319589
Výzva na predloženie ponuky
zákazka podľa § 117 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Názov:
Obec Sucháň
Sídlo:
Sucháň 82 , 991 35 Dačov Lom
IČO:
00 319 589
Telefón:
0918 485 995
Kontaktná osoba:
Anna Triznová – starostka
E-mail:
starostasuchan@gmail.com
1.Názov predmetu zákazky:
„ Prestrešenie skladu požiarnej ochrany“
2. Opis predmetu zákazky
Predmet zákazky pozostáva z:
a) dodanie materiálu – smrekové rezivo , spojovací materiál
b) Práce :
montáž krovu – latovanie , strešná fólia, krytina – plech Maslen odtieň „RAL“ 8017,
žľaby , náter reziva Bochemitom, náter podhľadu a štíta striešky farba „orech“
c) výška štítu 4 m , dĺžka strechy 6 m
3. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:
Sucháň - sklad požiarnej ochrany pri budove Obecného úradu
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Predmet zákazky sa nerozdeľuje na časti
5. Variantné riešenie:
Variantné riešenie sa nepripúšťa
6. Hodnota zákazky:

Do výšky 5000 € s DPH
7. Cena:

Cena je uvedená v EUR bez DPH a zaokrúhľuje sa maximálne na dve desatinné miesta. Cena
musí byť uvedená ako konečna, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu
zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť stanovená v
súlade so zákonom o cenách.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia.
8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH za predmet zákazky.
9. Realizácia:

Ihneď po zverejnení úspešného uchádzača- po dohode so starostkou obce
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10. Výsledok verejného obstarávania :
Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi výsledok obstarávania
vystavenú objednávku.

a zašle mu

11. Podmienky účasti :
- predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu na daný predmet zákazky ( zaslanie e-mailom )
12. Ostatné podmienky :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. Dôvody zrušenia postupu
zadávania zákazky sú :
-nepredloženie žiadnej ponuky
-nesplnenie podmienok účasti
-nesplnenie určených požiadaviek predloženými ponukami
13. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :
Uplynutím lehoty 27.11.2017 do 10:00 hod.
Ponuky môžu byť doručené prostredníctvom pošty, osobne do podateľne obce alebo e-mialom
na adresu : starostasuchan@gmail.com

V Sucháni dňa 20.11.2017

Anna Triznová v.r. starostka obce
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