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Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie
stavebných prác s názvom „Výstavba chodníkov a úprava miestnej komunikácie Dulov“
V prílohe vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky podľa článku 5
bod d) Smernice verejného obstarávania obce Dulov.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte
akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

1 príloha
Antonia Kandaliková
starostka obce

Telefón
042/447 11 00

Fax
042/471 03 89

Bankové spojenie
Dexia Banka Slovensko, a. s.

číslo účtu
4425093001/5600

E-mail
obecdulov@stonline.sk

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 zákona č. 282/2006 Z.z.
na dodanie tovaru/služieb/stavebných prác s názvom
„Výstavba chodníkov a úprava miestnej komunikácie - Dulov“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

OBEC DULOV

Sídlo:

018 52 Dulov 168

IČO:

00317217

Telefón:

042 44 71 100

Kontaktná osoba:

A. Kandaliková, starostka obce

E-mail:

obecdulov@stonline.sk

2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, ktorá bude s úspešným
uchádzačom uzatvorená iba v prípade získania nenávratného finančného príspevku na realizáciu
prác.

3. Miesto dodania predmetu zákazky:

obec Dulov

4. Podrobný opis projektu zákazky a jeho rozsah: projektová dokumentácia na vyžiadanie

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: pravdepodobná realizácia v roku
2011-2012
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 11.02.2011 do 12.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese
v zalepenej obálke s heslom „Neotvárať a názov zákazky“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a mene EURO
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len
od úspešného uchádzača.
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9. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa poskytne/neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúr, 60 kalendárnych dní odo
dňa jej doručenia.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
- cena s DPH/bez DPH.
- cenovú ponuku vypracovať položkovito podľa priloženého nenaceneného výkazu výmer (krycí
list)

11. Vyhodnotenie ponúk:
V zmysle smernice bude uskutočňovať Obecné zastupiteľstvo v Dulove na svojom zasadnutí.

v.r.
Antonia Kandaliková
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