Obec PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Pečovská Nová Ves so sídlom Obecný úrad Pečovská Nová Ves, 082 56
Pečovská Nová Ves ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej
ponuky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Pečovská Nová Ves
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava
Sídlo: Obecný úrad , Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
e-mail: starosta@pecovska.sk, Tel. 051/4583121
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi :
Ing. Alena Nalevanková, 0911/399743, urad@pecovska.sk
2. Predmet zákazky:
„Zabezpečenie procesu verejného obstarávania na dodávateľa stavby –
Interiérové úpravy a vybavenie priestorov knižnice v budove ZŠ, Školská
459/12, Pečovská Nová Ves“
Opis predmetu zákazky : zabezpečenie procesu VO podľa projektovej
dokumentácie a naceneného výkazu výmer a požiadaviek obstarávateľa.
3. Predpokladaná hodnota zákazky :
926,67 € bez DPH
4. Postup obstarávania:
§117 – zákazka na dodanie služby.
5. Typ zmluvy a lehota na uskutočnenie zákazky alebo trvanie zákazky:
- najviac 3 mesiace odo dňa prevzatia objednávky .
6. Podmienky účasti:
Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia musí
uchádzač predložiť:
 kópiu dokladu o oprávnení podnikať (napr. výpis z OR, živnostenského registra),
v ktorom preukáže, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky.

7. Obsah ponuky:
Ponuka bude obsahovať: identifikačné údaje firmy,
 doklad podľa bodu 6,
 cenovú ponuku s DPH
Ak záujemca nie je platcom DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
8. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi e-mailom na adresu
urad@pecovska.sk poštou alebo osobne s označením : „VO knižnica - neotvárať“
na adresu Obecný úrad Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves .
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 22.11.2017 do 12:00 hod.
9. Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.3.2018
10. Financovanie zákazky :
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a regionálneho
príspevku.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za poskytnutie služby.
12. Ďalšie informácie :
1. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami sa bude uskutočňovať
telefonicky, elektronicky alebo osobne.
2. Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky znáša záujemca.
V Peč. Novej Vsi, 13.11.2017

S pozdravom
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

