Obec Košarovce, Obecný úrad Košarovce č. 172
IČO : 00332496, tel. : 057/44 98129, ocukosarovce@mail.t-com.sk
IČZ: 1000845307, DIČ: 2020630139
___________________________________________________________________________

Naša značka : 192/2014

Vybavuje: Bc. Sabolová

Dňa: 21.07.2014

VEC: Prieskum trhu na fasádu Obecného domu v obci Košarovce
Obec Košarovce v zastúpení starostkou obce Jarmilou Lukáčovou v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov § 6 písmeno b, § 4 odst. 1, § 102 Vám zasiela podklady potrebné k
predloženiu Vašej ponuky.
Predmetom obstarávania je: Fasáda Obecného domu v obci Košarovce
Podmienky:
A/ Poskytnutie služby ( definovanej zákonom č. 25/2006 ako zákazka s nízkou
hodnotou), ktorej predmetom je poskytnutie služby, elektrický zabezpečovací systém.
Zariadenie musí byť certifikované pre potreby využitia.
B/ v ponuke uchádzač predloží:
1. vypracované zadanie (viď príloha)
2. cenu za poskytnutú službu s DPH
3. kópiu dokladu o oprávnení podnikať ( ŽR, OR)
Miesto stavby ( dodávky)
Termín predloženia ponuky

: Košarovce
: 04.08.2014 do 15:30 hod.

C/ predmetné územie je centrum obce Košarovce
Predpokladaný termín oznámenia výsledku prieskumu:
Obstarávateľ predpokladá termín ukončenia prác do

18.08.2014
podľa dohody

Uplynutie lehoty na predloženie ponúk
:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť

do 04.08.2014 do 15:30 hod.
: Obecný úrad Košarovce
Hlavná 172
09406 Košarovce

Ponuka musí obsahovať následovné údaje:
– adresu uchádzača ( názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta
podnikania)
– označenie heslom „ Fasáda Obecného domu v obci Košarovce.“
Ďalšie podmienky:
1. V cene diela zhotoviteľ zahrnul všetky náklady spojené s vyhotovením diela
podľa tejto zmluvy, vrátane nákladov na obstaranie a údržbu fasády Obecného
domu v Košarovciach.
2. Obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Nakoľko sa objekt nachádza na voľnom priestranstve, obhliadka stavby je možná
každý deň neobmedzene.
Ďalšie informácie od obstarávateľa je možné získať v úradných hodinách
pondelok až piatok od 07:30 hod. do 15:30 hod, alebo na základe vopred dohodnutého
termínu.
Prieskum sa uskutočňuje z dôvodu nutnosti opravy fasády Obecného domu v
centre obce Košarovce. Náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe predložených ponúk, v prieskume
nevybrať ani jednu z ponúk.

S pozdravom

Jarmila Lukáčová
starostka obce

