Vyhlasovateľ vyhlasuje podľa zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní, § 4,
ods. 3a, § 102
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
1. Identifikácia vyhlasovateľa: Obec Veľká Ida
Kaštieľ 42
044 55 Veľká Ida
1. Názov predmetu zákazky: Orezanie kríkov a konárov.
2. Opis predmetu zákazky: Orezanie kríkov a konárov v intraviláne obce Veľká Ida popri
obecných komunikáciách.
3. Miesto plnenia: Obec Veľká Ida – verejné priestranstvá
4. Číselný kód klasifikácie: OKK - 2014

5. Cena zákazky: maximálne = 3 000,- € bez DPH
6. Možnosť predloženia variantného riešenia: POVOĽUJE SA
7. Typ a trvanie zmluvy: Zmluva o dielo na dobu určitú do 31.5.2014
8. Vysvetľovanie podmienky zákazky
a) Ktorýkoľvek záujemca môže požiadať o vysvetlenie podmienok
b) Zodpovedná osoba : Peter Nagy – zástupca starostu
c) Telefonický kontakt: 0905 765 604
9. Hlavné podmienky financovania : Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov
rozpočtovej kapitoly vyhlasovateľa, t.j. obce Veľká Ida.

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
d) Všetky potrebné doklady potrebné k výkonu orezávania konárov.
11. Úhrada za súťažné podklady: NIE
12. Lehota na predkladanie ponúk: Je stanovená na : 11. apríl 2014. Adresa, na ktorú sa
majú ponuky doručiť Obecný úrad Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida. Zn: OKK
- 2014. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
13. Otváranie ponúk
a) Sa uskutoční dňa: 14.apríla 2014 o 12:00 miestneho času
b) Miesto otvárania ponúk: Obecný úrad Veľká Ida, 1. poschodie, veľká zasadačka
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
a) Najvýhodnejšia ponuka.
b) Cena za dodanie predmetu zákazky bez DPH.
c) V prípade, ak dvaja alebo viacerí uchádzači predložia ponuku s rovnakou cenou za
dodanie predmetu zákazky bez DPH, považuje sa za uchádzača s lepším umiestnením
ten uchádzač, ktorý uvedie v návrhu zmluvy o dielo kratšiu lehotu dodania predmetu
zákazky, alebo výhodnejšiu ponuku.

Vyvesené dňa: 8.4.2014
Zvesené dňa:

....................................
MVDr. Július Beluscsák
starosta obce

