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Obec Ladomirová
Ladomirová 33
090 03 Ladomirová

Výzva na predloženie ponuky
b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
Obec Ladomirová, ako verejný obstarávateľ v zmysle 5 7 písm.
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO") Vás
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
nižšie špecifikovaný predmet zákazky
žiadame o predloženie ponuky v zmysle 5 117 ZVO na

„Oplotenie cintorína"

Identifikácia obstarávateľa:

1.

Verejný obstarávatel'v zmysle 5 7 ods. písm.b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: O_bec Ladomirová
Sídlo: Ladomirová33, 090 03 Ladomirová

Štatutárny zástupca: PhDr. Vladislav Cuper, starosta obce

|čo: 00330571

.

DIČ:
_

2020808757

IČ DPH:

Tel.: 0902 585 065
Fax:
E-mail: sekretariat.ladomirova©gmail.com

Internetová stránka: www.obecladomirova.sk
2.

Miesto predloženia/doručeniaponuky:
Ladomirová
Osobne alebo poštou - Obec Ladomirová, Ladomirová 33, 090 03
Mailom

- sekretariat.ladomirova©gmail.com

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: PhDr. Vladislav Cuper
cintorína
4. Predmet obstarávania: stavebné práce Oprava a výstavba oplotenia
Montáž kovového plota dĺžka 50m

3.

-

-

5.

šírka 1m, 2ks

-

Montáž brány

-

Montáž dvojkrídlovej brány šírka 2 x 2m
Výška všetkých súčasti od 130cm do 150cm

-

Doprava dielcov na miesto určenia

—-

-

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom

verejného obstarávania: Zmluva o dielo

obstarávania): v bode 4.
Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu
zákazky: 7950 Eur bez DPH
7. Predpokladaná hodnota
november 2019
zákazky: Obec Ladomirová, október
8. Miesto a termín dodania predmetu
trvanie zmluvy: do 31.12.2019
dokončenie predmetu zákazky alebo
alebo
dodanie
na
9. Lehoty
úhrady, sú súčasťou výzvy
predloženie cenovej ponuky: bez
10. Súťažné pod klady k výzve na
Ministerstvo financií SR
zdroje verejného obstarávat eľa,
vlastné
zákazky:
11. Financovanie predmetu
8.10.2019, do 14:00 hod.
12. Lehota na predloženie ponuky:
mailom, poštou alebo osobne do podateľne
13. 'Spôsob predloženia ponuky:
Jediným
spôsob hodnotenia ponúk:
s pravidlami ich uplatnenia a
ponúk
V
prípade
vyhodnotenie
DPH.
Kritériá
na
Eur
s
14.
v
podl'a výzvy a Rozhodujúca je cena
kritériom je najnižšia cena za služby
celkom.
cena
DPH bude posudzovaná
uchádzača, ktorý nie je platcom
poštou alebo osobne v zalepenej
je potrebne doručiť mailom,
Ponuky
ponuky:
zostavenie
vyhotovení. Ponuky budú
15. Pokyny na
uvedenú vbode 1 vjednom originálnom označené „VO Ladomirová
obálke do podateľne na adresu
musia byť
Obálky, resp. predmet mailu
prekladané v slovenskom jazyku.
neumožňujú.
sa
riešenia
zákazku. Variantné
Plot“. Ponuka sa dáva na celú
nasledovné doklady a údaje:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala
'4
Vyplnenú prílohu č.1- cenovú ponuku,

6.

-

Návrh plnenia podľa bodu 20.

-

15:00 OcÚ Ladomirová
16. Otváranie ponúk: 8.10.2019 0
verejné
17. Postup pri otváraní ponúk:

predĺžiť viazanosť
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
31.12.2019.
ponúk:
viazanosti
18. Lehota
ponúk 0 d'alšie 3 mesiace
Vladislav Cuper, 0902 585 065
záujemcami a uchádzačmi: PhDr.
19. Osoby určené pre styk so
obstarávateľa:
zákona č. 343/2015 Z. z. o
20. Ďalšie informácie verejného
podľa 5 32ods. 1 písm. e)
postavenie
osobné
preukázať
t.j.
musí
Uchádzač
v znení neskorších predpisov
zá
a doplnení niektorých konov
zmene
o
a
obstarávaní
verejnom
službu vo vzťahu
musí preukázať, že:
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
dodávať
tovar,
alebo žiadosť o účasť"
„je oprávnený
ktorú predkladá uchádzač ponuku
na
zákazky,
predmetu
alebo fotografie.
aspoň kjednému,
návrh kovového plotu vo forme obrázka
Uchádzač k cenovej ponuke priloží
neprijat' ponúkaný návrh.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
-

*

_V

Ladomirovej, dňa 1.10.2019

Prílohy:
Príloha č.1

- Cenová ponuka

Príloha č.

Cenová Ponuka
Obchodné meno a sídlo:

1

- Cenová ponuka

...........................................................

EUR
EUR
EUR
ÁNO:

»

[:\

NIE:

[|

uchádzača, bude vyjadrená
služieb, uvedená v ponuke
zákazky
poskytovanie
za
zákazky. Cena za predmet
zmluvná cena
predmet
na
* Uchádzačom návrhovaná
cena
ožiadavkami
ako
súlade 3 p
znení a musí byť stanovená
byť spracovaná v
musí
h
platnom
v
Cena
cenác
EURO.
Z.
o
z.
v
službou.
zákona č. 18/1996
musí byť stanovená podľa
náklady spojené s požadovanou
vedľajšie
všetky
maximálna, zahrňujúca aj

Poskytovateľ

