OBEC HORNÁ LEHOTA
Obecný úrad Horná Lehota 210, 027 41 Oravský Podzámok
___________________________________________________________________________

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Váš list číslo
zo dňa -

Naše číslo
2008/01- PZP

Vybavuje/linka
Mikuláš/043-5893226

Dolný Kubín
19.12.2008

Vec
Výzva na predkladanie ponúk - podprahová zákazka na uskutočnenie stavebných prác
__________________________________________________________________________

Obec Horná Lehota, Obecný úrad Horná Lehota 210, Vás týmto vyzýva v zmysle §-u
99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení o predloženie ponuky pre zadanie
podprahovej zákazky na uskutočnenie stavebných prác - „Rekonštrukcia peších komunikácií„
v obci Horná Lehota.
Obsah výzvy:
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Horná Lehota
IČO: 00314498
Obecný úrad Horná Lehota 210
027 41 Oravský Podzámok

2.

Miesto a lehota určená na vyžiadanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady budú zaslané spolu s výzvou, resp. budú vydané na základe
vyžiadania na adrese verejného obstarávateľa.
Kontaktná osoba: Jozef Mikuláš, č.t.: 043-5893226
Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov pre záujemcov, ktorí budú žiadať súťažné
podklady na základe zverejnenia na internetovej stránke:
do 29.12.2008
Čas: 14.00 hod.

3.

Výška a spôsob úhrady za poskytnutie súťažných podkladov:
Nepožaduje sa.

-24.

Informácia o uverejnení verejne prístupným spôsobom:
Výzva bude zverejnená na internetovej stránke obce Horná Lehota od 19.12.2008 do
29.12.2008.

5.

Lehota na predkladanie ponúk, miesto predkladania ponúk a jazyk alebo
jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk: 09.01.2009
Čas: 13.00 hod.
Miesto predkladania ponúk: Obec Horná Lehota
Obecný úrad Horná Lehota 210
027 41 Oravský Podzámok
Jazyk alebo jazyky, v ktorých možno predkladať ponuky: Slovenský jazyk, resp.
český jazyk.

6.

Podmienky účasti uchádzačov v súťaži a určenie doplňujúcich dokladov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať na požadovaný predmet zákazky podľa
§-u 26 ods. 1 písm. f), splnenie sa preukazuje podľa §-u 26 ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v platnom znení.
- predloženie dokladov podľa §-u 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z.
- predloženie dokladov podľa §-u 28 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z.
Doplňujúce doklady: Nie sú potrebné.

7.

Kritéria vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena.

8.

Ďalšie informácie:
Lehota viazanosti ponúk: do 31.01.2009.
Trvanie zmluvy: začatie prác: 04/2009 ukončenie prác: do 31.10.2010
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, zmluvné, dodacie a platobné podmienky
a ostatné podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. Súťažné podklady budú
poskytnuté na základe písomnej žiadosti záujemcu.
S pozdravom

Jozef Mikuláš
starosta obce

Milan Zubaj - odborne spôsobilá
osoba na verejné obstarávanie,
r.č.: F0015-006-2001

