Výzva na predloženie cenovej ponuky

Obec Blatnica, Obecný úrad 1, 038 15 BLATNICA
Výzva na predloženie cenovej ponuky 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.
Výmena okien za plastové na Hasičskej zbrojnici s kultúrnym domom
v Blatnici
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
Výmena okien za plastové na Hasičskej zbrojnici s kultúrnym domom
v Blatnici
2. Opis predmetu zákazky
Na budove sa nachádzajú drevené okná v zlom stave. Je potrebné ich vymeniť za
plastové. Jedná sa o okná s rozmerom 1360 x 2100 s mrazeným sklom 4 ks, 1360
x 2100 s čírym sklom 7 ks, 1360 x 2400 1 ks, 1360 x 2100 1 ks, okno s oblúkom
1360 x 2200 6 ks, 700 x 700 7 ks, 860 x 560 1 ks.Dekor zvonku zlatý dub,
zvnútra biele plus parapety vnútorné a vonkajšie. Nutná obhliadka objektu kvôli
upresneniu typu okien.
3. Predpokladaná hodnota zákazky 10 000,-€ vrátane DPH
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Úhrada predmetu zákazky sa bude realizovať podľa dohody a zmluvy.

6. Cena a spôsob určenia ceny
Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom
zákazky
7. Hlavné kritériá hodnotenia ponúk:
Hlavnými kritériami na posúdenie predmetu zákazky sú najnižšia cena za celý
predmet obstarávania.
8. Podmienka účasti záujemcov
Cenová ponuka
9. Lehota a miesto predkladania ponúk do 25.08.2017, čas do 15.30 hod.
Spôsob doručenia ponúk: osobne, poštou, e-mailom, prípadne kuriérom
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Obec Blatnica
Obecný úrad Blatnica
038 15 Blatnica, 1

10. Zdroj finančných prostriedkov
Dotácia z ministerstva financií a vlastné prostriedky obstarávateľa

V Blatnici, 11.07.2017

Ing. Ivica Súkeníková
starostka obce

