Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Blatnica, Obecný úrad 1, 038 15 BLATNICA
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
v znení neskorších predpisov na predmet obstarávania.
Služba Svetelnotechnické meranie
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov obstarávateľa: Obec Blatnica
Adresa: Obecný úrad, 038 15 Blatnica, 1
IČO: 00316571
Kontaktná osoba: Ing. Ivica Súkeníková
Telefón/fax: 0911336789, 0434948101
Web: www.blatnica.sk
Email: starosta@blatnica.sk, oublatnica@gaya.sk
1.Názov predmetu zákazky
Svetelnotechnické meranie
2. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je vypracovanie Svetelnotechnického merania v zmysle
požiadaviek výzvy MH SR vyhlásenej 30.apríla 2015 na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Prioritná os 2- Energetika,
Opatrenie 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky. Kód výzvyKaHR-22VS-1501.
Svetelnotechnické meranie v zmysle požiadaviek výzvy je potrebné prispôsobiť
podmienkam obce Blatnica na celkový počet svietidiel 167 ks /15 referenčných
úsekov/
3. Miesto dodania predmetu obstarávania
Obec Blatnica
6. Lehota plnenia a výsledok cenovej ponuky

Lehota plnenia: najneskôr do 31.12.2015 po uzavretí Zmluvy o dielo, resp. po
vzájomnej dohode s dodávateľom. Zmluva a jej uzatvorenie je podmienená
získaním nenávratného finančného príspevku pre obec v rámci uvedenej výzvy.
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Úhrada predmetu zmluvy sa bude realizovať bez zálohovej platby odovzdaní
a prevzatí zákazky do 21 dní od doručenia faktúry.
8. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky
9. Hlavné kritériá hodnotenia ponúk:
Hlavnými kritériami na posúdenie predmetu zákazky sú najnižšia cena za celý
predmet obstarávania.
10. Podmienka účasti záujemcov
Cenová ponuka
11. Lehota a spôsob predkladania ponúk
Poštou, osobne do 10.11.2015 do 15.30 hod. Obálka ponuky musí byť
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená
Súťaž-neotvárať a heslom Svetelnotechnické meranie s uvedením adresy
odosielateľa.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude
vrátená uchádzačovi neotvorená. Ponuky doručené v lehote ostávajú súčasťou
dokumentácie verejného obstarávania u obstarávateľa.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.11.2015 o 14.00 hod.
12. Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.
13. Iné podmienky
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je
možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi komisiu.
Úspešnému uchádzačovi sa oznámi prijatie ponuky a dátum uzavretia zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom
umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastanú

okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. Všetky náklady
uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači
hradia v plnej výške.

V Blatnici, 28.10.2015

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce

