Obec Ihráč , okr. Žiar nad Hronom
Obecný úrad č. 57
Pošta : 967 01 Kremnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu
verejného obstarávateľa podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :

Názov : Obec Ihráč
Sídlo : Ihráč č. 57 , 967 01 Kremnica
IČO : 00320684
DIČ: 2020529621
DIČ DPH : nie platca DPH
Štatutárny orgán : Ján Kubík – starosta obce
Email : starosta@ihrac.sk
Telefón : 0918 844 718
2.
NÁZOV ZÁKAZKY :
Rekonštrukcia „Hrbovej cesty “
3.
PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY : 14 000 € s DPH
4.
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY :
Predmetom zákazky je rekonštrukcia poľnej cesty - „ Hrbová cesta“ parc.č. 1102 v k.ú. obce Ihráč.
5.
LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK : Do 18.9. 2019
6.
STANOVENIE CENY :
Zo strany záujemcov je nutná obhliadka miesta rekonštrukcie . Do ceny je potrebné zahrnúť všetky
náklady dodávateľa spojené s realizáciou predmetu zákazky. Cenu je potrebné uvádzať v eurách (€).
V ponuke je potrebné uvádzať cenu s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť
v ponuke.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7.
ZMLUVNÉ PODMIENKY :
Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie Zmluvy o dielo (objednávky) a následnej faktúry.
Miesto plnenia predmetu zákazky : Obec Ihráč
Lehota dodania predmetu zákazky : Do 30 októbra 2019
Financovanie zákazky : Vlastné zdroje z rozpočtu obce
8.
PODMIENKY ÚČASTI :
Predloženie cenovej ponuky
9.
KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK :
Verejný obstarávateľ zvolil pre vyhodnotenie predložených ponúk zadávanej zákazky nasledujúce
kritériá:
najnižšia cena
termín zhotovenia

10.
PREDKLADANIE PONÚK :
Uchádzač predloží ponuku elektronicky na emailovú stránku starosta@ihrac.sk alebo osobne ,
v uzavretej obálke do podateľne na adresu verejného obstarávateľa . Ponuky zaslané po lehote
predkladania ponúk , na inú adresu , alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti , takéto ponuky
nebudú brané do úvahy a nebudú vyhodnocované .

Dátum zverejnenia výzvy : 3.9. 2019

Vypracoval:

Ján Kubík
starosta obce

