Obec Horné Naštice, Horné Naštice č. 75, 956 41
Výzva na predloženie cenovej ponuky

Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je : IBV Horné Naštice SO-2 Verejné osvetlenie

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:
Sídlo:
Telefón:
E-mail:

Obec Horné Naštice
00310433
2021053408
Jozef Hedera
Horné Naštice č. 75
038/7684120
ocu@obechornenastice.sk

Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Jozef Hedera 0917871778
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie kvalitného a pritom ekonomického osvetlenia miestnej komunikácie
novej IBV, podľa výkazu výmer.
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Horné Naštice, Horné Naštice č.75 ulica Za mlynom
4. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať cenu za predmet obstarávania dľa projektovej dokumentácie.
5. Spôsob predloženia a doručenia ponuky:
Uchádzač môže svoju ponuku doručiť:
- poštou na adresu Obec Horné Naštice, Horné Naštice č.75, 956 41
- elektronicky e-mailom na adresu ocu@obechornenastice.sk
- alebo osobne na uvedenú adresu
6. Termín doručenia ponúk
Najneskôr do 20.11.2015

7. Kritérium na vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet obstarávania.
V cene musia byť zahrnuté všetky poplatky a náklady súvisiace s kompletným zabezpečením.

8. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne
s ním uzavrie zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre
ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým
uchádzačom súčasne.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje, nebude vyhodnotená. Proti rozhodnutiu
verejného obstarávateľa o výbere uchádzača pri postupe zákazky nie je možné podať námietky v zmysle
zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý
postup zadávania a neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku finančných
prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.

V Horných Našticiach 2.11.2015

Jozef H e d e r a, v. r.
starosta obce

