Obec Orechová Potôň
Obecný úrad Orechová Potôň
930 02 Orechová Potôň 281
Tel: 031/5543332

Fax: 031/5511608

Pre všetkých záujemcov na poskytnutie služby

Naše číslo :398,399,400/2012

Vybavuje:

VEC: Výzva na predloženie

cenovej ponuky

V súlade

č.25/2006

s §102

dovol'ujeme

zákona

vyzvať na predloženie

procesu verejného

obstarávania

M.Molnárová

o verejnom
cenovej

Orechová Potôň : 18.05.2012

obstarávaní

si Vás, v rámci

ponuky na dodávku

prieskumu

služby: "Komplexné

trhu,

zabezpečenie

pre Projekt rekultivácie skládky odpadov Orechová Potôň

(J.

Opis zákazky:
Ciel'om dodávky
súťažných

je komplexné

podkladov

zabezpečenie

až do odoslania

procesu

oznámenia

verejného

o výsledku

obstarávania

verejného

(od spracovania

obstarávania)

pri výbere

dodávatel'a:
•

na realizáciu stavebných

prác s predpokladanými

rozpočtovými

nákladmi

989282,

47 EUR

s DPH,
•

na poskytnutie
44967,38

služby - stavebný dozor s predpokladanými

rozpočtovými

nákladmi projektu

EUR s DPH

pre Projekt rekultivácie skládky odpadov Orechová Potôň v súlade so znením zákona Č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Projekt
vlastných zdrojov a zo zdrojov NFP z Operačného program Životné prostredie.

bude financovaný

z

Miesto dodávky a termín dodávky požadovaných služieb:
Obec Orechová Potôň, 93002 Orechová Potôň 281.
Cenovú ponuku doručte (osobne, poštou, alebo e-mailom) do 25.05.2012 do 09:00 hod na adresu
Obec Orechová P.otôň, 930 02 Orechová Potôň 281 alebo obec@orechovapoton.sk.
K ponuke musia
byť priložené

aj údaje o osobe oprávnenej

preukazu OSO), ktorá bude zodpovedná
doručenia

na verejné

obstarávanie

za zákonnosť postupu

(meno,

verejného

priezvisko,

obstarávania.

reg. číslo
V prípade

ponuky poštou alebo osobne musí obálka obsahovať:
názov a adresa verejného obstarávatel'a
názov a adresa uchádzača (jeho obchodné
podnikania)

meno a adresa sídla alebo miesta

označenie "Prieskum trhu - OSO pre VO- CENOVÁ PONUKA"

IČO: 00305669

DIČ:2021139780

Č. účtu :920823122/0200

Obec Orechová Potôň
Obecný úrad Orechová Potôň
930 02 Orechová Potôň 281
Tel: 031/5543332
V prípade

doručena

ponuky

prostredníctvom

Fax: 031/5511608
e-mailu

musí

byť

v predmete

správy

uvedené

"Prieskum trhu - OSO pre VO- CENOVÁ PONUKA".
Uvedené označenie nám umožní otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie transparentne
v rovnakom
termíne a naraz (napriek tomu, že zákon o vo nám to neurčuje). Kritériom na hodnotenie bude
splnenie podmienok a navrhnutá cena. Súbežne sme oslovili i ďalšie právnické a fyzické osoby.
S úspešným záujemcom bude uzavretá mandátna/príkazná
zmluva na posyktnutie služby, ale až po
schválení tohto
finančných

prieskumu

prostriedkov

trhu

Ministerstvom

životného

prostredia

SR, ktoré je poskytovatel'om

pre hore uvedený projekt.

Ponuky sú pre uchádzačov záväzné, ale verejného

obstarávatel'a

nezaväzujú na ich prijatie.

S pozdravom

IČO: 00305669

DIČ:2021139780

č.účtu:920823122/0200

