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V Bířovciach dřa : 15. 04. 2oL5

PODKLADYKvÝzVE NA PREDLoŽEN|E
cEN.VEJ
PONUKY
Podk|adyk v zve na pred|oženie
cenovejponukys vypracované
v zmys|ezákonač.25/2006
Z,z.o verejnomobstarávaní
a o zmene a dop|není
niektor'ichzákonovv zneníneskorších
predpisov/d'a|ej
|en,,Zákono verejnomobstarávaní,,fzariče|om
v beru poskytovate|,a
a služby:Statickéistenie obecnej budovy - Svadobky.
Predpok|adanáhodnota zákazky
/predmetu obsta rávania/bota určenáv zmyste zákona
o verejnomobstarávanía vychádza z obvyk|'/ch
cien na trhu a rozsahupožadovanfch
činností.
1. Identifikáciaverejnéhoobstarávatet,a:'
Názovorganizácie: obec BíĎovce
Adresaorganizácie: 9].97 Bíríovce
č.134

lČo:oogt2258
Krajina
: S|ovenská
repubtika

V zast pení:Mária Cádrová- starostkaobce
Tel.: +42L0335589142
Mail:starostka@binovce.sk
2. Typ zm|uvy,ktorá bude vrfs|edkomobsta/ávania:
Zm|uvao die|o/d,a|ej|en7.oD/.
samotnáprí|ohavlizvy/
3. Podrobnrfopis predmetu zákazky
/predmetu obstaráv ania/:/tieto rÍdajemusia byt
s častbuzmluvyo die|o /
obsah predmetu zákazkv:
Predmetomzákazkyje v ber zhotovite[areaIizácie
die|a,konkrétne-Statickéistenie
obecnejbudovy- Svadobkyv Bířovciach.
Predpokladaná|ehotapre v kon služby:
Jedenmesiacod zadania zákazky
Ce|kováponukovácena predmetu zákazkymusí
obsahovaťvšetky
---I--nevyhnutné
-,.
a
potrebnéaktivityna ukončenie
činnosti.
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4. Miesto dodania s|užby:k. rj.obce Bířovce
5. Pred|ožiťponuku
na ce|f predmetzákazky,nie iba na určité
s|užby.
Pred|ožiťvariantné
riešeniasa neumožĎujri
Každr/
uchádzačmÓžepred|ožiť
iba jednu ponuku.
5. Predmet zákazky bude financovan'f: z vtastn ch zdrojo v zrozpočtuobce.
7. al Lehota na pred|oženieponuky : do 04. 05. 2015
do 15.00 hod.
b/ Miesto pred|oženia
ponuky:ponukudoručiť
na adresu:obecn rad BíĎovce,g11g
07 BíŇoVcE č.1.34
c/ Cenováponukasa predkladánastedovne:
Cenováponukaspo|u:
xxxxxxxxxxxxxxxxx
bez DpH
DPH 2O%:
xxxxxxxxxxxxxxxC
Spolus DPH:
xxxxxxxxxxxexxxC
PonukuuchádzačpredtoŽívuzavretomoba|es uvedením
obchodnéhomena a síd|a.
uchádzača
alebo miestapodnikaniauchádzača
s uvedenímhes|as ťaže:,,Statické
istenie
obecnej budovy - Svadobky . NEOTVÁRAŤ!'
dl otváranie ponrÍk:05. 05. 2015 o 1.1..00
hod na adreseobecnf rirad obce BíĎovce,

9L907 gíŇovcrč.L34

8. Lehotaviazanostiponuky: do 30.g.2OLs
9. Kritériana vyhodnotenie pon k s pravid|amiich up|atnenia
a spÓsob hodnotenia
t
pon k:
Ponukybudrjvyhodnocované
na zák|adnejedinéhokritéria: najnižšej
ceny bez DPH.
Ponukovácena predmetuzákazkvuchádzača
v EUR bez DPH = Loo%.
Po vyhodnotení
verenf obstarávate|,písomne
oznámivšetk'/muchádzačom,
ktor ch ponuky
boIivyhodnocované,
v1istedok
vyhodnoteniapon k.
Pokial,byverejn obstarávate|,muse|
zrušiť
použitripostupzadávania zákazky,upovedomí
o tom všetkch uchádzačov
s uvedenímdÓvodu a oznámi postup,ktorf použijepri zadávaní
zákazkyna pÓvodnf predmet zákazky.
10. Podmienky ričasti:
L0.1.
|dentifikáciauchádzača

r0.2.

ffi

L0.3.
Zmluvao dielo
L0.4.Ka|ku|ácia
ceny zákazky/samotnáprí|oha
v zvy/
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l
-311. osoby určenépre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mária Cádrová- starostkaobce
il. Ďalšieinformácie verenéhoobstarávatet'a:
ZáujemcamÓžepožiadať
o zas|anieprí|ohtejto v zvy u kontaktnejosoby uvedenejv bode
L1. Tejto v(1zvy.
Verejnt/obstarávate|'budeakceptovaťten ponukyVypracované
a pred|ožené
v zmysletejto
v,(1zvy,
Verejnr/obstarávate|,si
vyhradzujeprávo požiadať
uchádzačovo písomnévysvetteniepon k.
Všetkynák|adyspojenés prípravoua pred|ožením
ponuky, časť
vo verejnomobstarávaní
znášauchádzačbez akéhoko|Vek
finančného
nároku vočiVerejnémuobstarávate|bvia bez
oh|,aduna v'/s|edokverejnéhoobstarávania.
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Mária Cádrová - starostkaobce

