VÝZVA
na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Matiašovce
IČO:
00 326 399
Sídlo:
Hlavná 74/43, 059 04 Matiašovce
Štatutárny zástupca: Mgr. Marián Štefaňák, starosta obce
Telefón:
052 482 2016
E-mail:
starosta@matiasovce.sk
2. Názov zákazky:

Oprava vodovodnej siete na ulici Potok – II. etapa

3. Druh predmetu obstarávania: Potrubie na rozvod pitnej vody, Rúry a príslušenstvo (spojky),
Kolená , Vodovodné potrubia
4. Kód CPV:

44162500-8, 44164310-3 , 44167400-2, 44161200-8

5. Predpokladaná hodnota zákazky: (eur bez DPH) - 9.166,67,6. Financovanie predmetu zákazky: dotácia zo štátneho rozpočtu
7. Výstup verejného obstarávania: objednávka
8. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Dodanie tovaru
9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Matiašovce, do 30-tich dní od
vystavenia objednávky
10.Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 30-tich dní od vystavenia objednávky.
11.Podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: súpis tovaru podľa zadania
12.Lehota na predloženie ponuky: 21.01.2020 do 12.00 hod.
13.Miesto predloženia ponuky: Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1 týchto súťažných
podkladoch.
14. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo emailom
15.Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.
16.Pokyny na zostavenie ponuky: Obstarávateľ vyžaduje presne stanovenú formu cenovej ponuky na
základe vyplneného rozpočtu, ktorý tvorí súčasť súťažných podkladov. Počet vyhotovení cenovej

ponuky – 1 ks, v slovenskom jazyku s označením predmetu zákazky na obálke alebo v predmete
emailu.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádzača
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka,
bankové spojenie, č. účtu a pod.)
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
c) Fotokópia dokladu o oprávnení poskytovať službu napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
17. Otváranie ponúk: 21.01.2020 o 13.00 hod., Obecný úrad v Matiašovciach
18.Postup pri otváraní ponúk: Pri otváraní obálok je možná účasť uchádzačov po predchádzajúcom
doručení žiadosti o účasť pri otváraní obálok k danej zákazky
19.Lehota viazanosti ponúk: 2 týždne
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Štatutárny zástupca uvedený v bode 1
týchto súťažných podkladov
21.Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať návrh Zmluvy o dielo podľa bodu 2 súťažných podkladov

..........................................
Mgr. Marián Štefaňák
starosta obce
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