
 Obec Kecerovce, 04447 Kecerovce, IČO: 324299, DIČ: 2021244764

                                                                                

Vaša značka                        Naša značka                              Vybavuje                             V Kecerovciach
                                                                         Galas- Zaufal                26.4.2012

Vec
Výzva na predloženie cenovej ponuky na vyhotovenie diela: Oprava 
kanalizačných šácht – havarijný stav 

     Obec Kecerovce  ako verejný obstarávateľ v zmysle §6 ods. 1 písm. a) zákona č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov zasiela v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou hodnotou podľa §102 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

                                           výzvu na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácie verejného obstarávateľa:
Názov:      Obec Kecerovce 
Sídlo:        Kecerovce 92, 044 47 Kecerovce
IČO:         324 299
DIČ:         2021244764
Zastúpený: Miroslavom Galasom – Zaufalom , starostom obce
Bankové spojenie: VÚB Košice-centrum
Číslo účtu: 3729542/0200

      
2. Predmet zákazky: 

- vyhotovenie diela:
- oprava kanalizačných šácht – havarijný stav 

3. Rozsah predmet zákazky:
- oprava štyroch poškodených  kanalizačných šácht - havarijný stav 

            - dodanie a montáž nových betónových šácht 

4. Lehota a miesto plnenia:
- dodanie a vyfakturovanie po vykonaní prác na Obecnom úrade v Kecerovciach



5. Cena a spôsob určenia ceny:
- cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 

zákazky 
- cenu žiadame stanoviť  v štruktúre: názov položky, množstvo, jednotková cena 

s DPH

6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
             
           -    potrebný  opis predmetu zákazky, či dodržal nami stanovené parametre 

                      zákazky
- fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky
- Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi 

neotvorená.

7. Ponuku predložte v lehote do:
16.5.2012 do 12.00 hod.

            Poštou, alebo do podateľne na adresu:   Obec Kecerovce
                                                                            Kecerovce 92
                                                                            044 47 Kecerovce
 
            

8. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane 
uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej 
zákazky.

      9.   Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom  
            zmluvu na dodanie tovaru, ak nastanú okolností, ktoré v čase uverejnenia výzvy 
            nemohol predpokladať.         

                                                                                                  Miroslav Galas – Zaufal
                                                                                                         starosta obce


