Vyhlasovateľ vyhlasuje podľa zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní, §4,
ods.5, §102
Výzvu na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou.

1. Identifikácia obstarávateľa: Obec Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida
2. Názov predmetu zákazky: kompletná projektová dokumentácia (projekt pre stavebné
povolenie, technická správa, koordinačná situácia, architektonické a stavebné riešenie)
na prístupovú komunikáciu k SNB s premostením cez vodný tok.
3. Miesto plnenie: Obec Veľká Ida
4. Číselný kód klasifikácie: KPD – PK/2015
5. Možnosť predloženia variantného riešenia: NEPOVOĽUJE SA
6. Cena zákazky: MAX- 7.000,-€/ bez DPH
7. Typ zmluvy: objednávka
8. Vysvetľovanie podmienky zákazky:
a. Ktorýkoľvek záujemca môže požiadať o vysvetlenie podmienok
b. Zodpovedné osoby : prednosta, starosta
c. Osobne na OcÚ
9. Podmienky financovania: predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu
kapitoly vyhlasovateľa – obstarávateľa.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
a. Doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu zákazky, nie starší
ako 3 mesiace.
b. Finančný rozpočet na predmetnú zákazku
c. Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určujúcimi vyhlasovateľom
11. Úhrada za súťažné podklady: NIE
12. Lehota na predkladanie ponúk: do 1.4.2015
poštou – doporučeným listom na adresu obstarávateľa:
Uchádzač zašle ponuku v zalepenej obálke, ktorá musí obsahovať:
a. Adresu obstarávateľa
b. Adresu uchádzača
c. Označenie obálky : KPD – PK/2015
d. Označenie : NEOTVÁRAŤ
13. Otváranie ponúk: 2.4.2015 o 9:00 na Obecnom úrade vo Veľkej Ide, Kaštieľ 42
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
- Najvýhodnejšia ponuka
15. Lehota na vypracovanie a dodanie predmetu zákazky : 22.4.2015
16. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk (nevybrať
ani jednu zo súťažných ponúk), ako aj zmeniť podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia neúplnosti predložených ponúk
(súťažného návrhu) vyradiť ponuku zo súťaže.

17. Adresa na ktorú sa má ponuka doručiť:
Obec Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida
18. Jazyk v ktorom sa musí návrh predložiť – slovenský

Vo Veľkej Ide , dňa 26.3.2015

