O B E C K R A J N É, 916 16 Krajné 52

Vaše číslo / zo dňa

Naše číslo
OcÚ-Kr 349-007/2020

Vybavuje / linka
Jana Hudecová
032/7408521

Krajné
9.7.2020

Vec : Výzva na predloženie cenovej ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Obec Krajné – udržiavacie práce na chodníku pri ceste III/1261
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Zároveň žiadame o predloženie neoverenej kópie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky a čestného
vyhlásenia o tom, že nemáte zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. )⃰
Ak predložené ponuky presiahnu výšku
neprijateľné. )⃰

56 927, 84€ s DPH, budú pre verejného obstarávateľa

Pokiaľ predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu zákaziek s nízkou hodnotou, Vaša
ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
Vzhľadom na ustanovenie § 21 zákona je pre kvalifikované vypracovanie cenovej ponuky potrebná
obhliadka, na ktorú je možné si dohodnúť termín u kontaktnej osoby Ing. Dušan Mozolák, t.č. 0951 469 296,
e-mail dusan.mozolak@krajne.sk. )⃰
Ponuku je potrebné zaslať poštou pod názvom „Obec Krajné – udržiavacie práce na chodníku pri ceste
III/1261“ na adresu Obec Krajné, 916 16 Krajné 52 v termíne do 24.7.2020 do 12.00 hod. Ponuka
predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača
naspäť neotvorená.
Výkaz výmer v elektronickej forme Vám po vyžiadaní na e-mailovej adrese sekretariat@krajne.sk zašleme vo
formáte excel.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie :

Obec Krajné

Sídlo organizácie:

916 16 Krajné 52

V rámci cenovej ponuky vyžadujeme predloženie cenovej ponuky, platnej do (uviesť termín platnosti
ponuky pre účely stanovenia PHZ) podľa špecifikácie uvedenej v prílohe a lehotu dodania.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet
obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.
Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky

tel: sekretariát
032/7408521
starosta
032/7408566
fax:
032/7408527
e-mail: sekretariat@krajne.sk

Bankové spojenie:
Adresa:
VÚB TN 19728-202/0200 Krajné 52
Prima banka 0618381001/5600 916 16

IČO: 00311715
DIČ: 2021079698

O B E C K R A J N É, 916 16 Krajné 52

Špecifikácia predmetu zákazky pre účely zistenia PHZ
„Obec Krajné – udržiavacie práce na chodníku pri ceste III/126“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Krajné
IČO:

00311715

tel.:

032/7408521

e-mail: sekretariat@krajne.sk
2.

Typ zmluvy a predmet zákazky:
Objednávka/KZ/ZoD na predmet zákazky: „Obec Krajné – udržiavacie práce na chodníku pri ceste
III/1261“

3.

Podrobný popis predmetu zákazky
-

Viď príloha: rozsah obstarávania, mapka, vzorový rez chodníkov, zadanie s výkazom výmer

4.

Miesto dodania: k.ú. Krajné

5.

Trvanie zmluvy do: 31.12.2020

6.

Lehota dodania od uzavretia zmluvy : 31.12.2020

7.

Jazyk ponuky: slovenský

8.

Obsah ponuka:




9.

Neoverená kópia oprávnenia na podnikanie
čestné vyhlásenie o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní
Cenová ponuka

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu verejného obstarávateľa. Štruktúra ceny je uvedená v opise predmetu zákazky.

JUDr. Ján Konečník
starosta obce

tel: sekretariát
032/7408521
starosta
032/7408566
fax:
032/7408527
e-mail: sekretariat@krajne.sk

Bankové spojenie:
Adresa:
VÚB TN 19728-202/0200 Krajné 52
Prima banka 0618381001/5600 916 16

IČO: 00311715
DIČ: 2021079698

