INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na dodanie tovarov v spojení s ich montážou podľa §
3 ods.2 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, kde zákazka ako celok nie je bežne dostupnou a nie je určená
na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Obec Devičie ako verejný obstarávateľ
podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej smernice
o verejnom obstarávaní výber zhotoviteľa uskutočňuje formou prieskumu trhu.

1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Telefón:
Elektronická pošta:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

2.

Obec Devičie
Devičie 161, 962 65 Hontianske Nemce
Ján Baláž, starosta obce
00649384
+421455591480
ocudevicie@gmail.com
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK78 0200 0000 0000 1942 5412

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Elektroinštalácia Obecného objektu.

3.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je realizácia zákazky, ktorej predmetom
je dodanie tovarov v spojení s ich umiestnením a následnou revíziou. V rámci zákazky je potrebné oceniť
všetky položky podľa priloženého výkazu výmer, vyhotovenie a predloženie všetkých potrebných
odborných skúšok a prehliadok (revíznych správ), náklady na likvidáciu vzniknutých odpadov, ako aj
náklady na dopravu. Celkovú cenu za realizáciu zákazky, ktorú uchádzač uvedie vo svojej ponuke nie je
možné navyšovať za žiadnych okolností. Prípadné práce navyše si každý uchádzač ocení vopred
v položke výkazu výmer č. 1001 Drobné a vopred nešpecifikované práce.
4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 4 600,00 € s DPH, ktorú verejný obstarávateľ
stanovuje ako finančnú hodnotu, ktorú má na realizáciu zákazky k dispozícii.
5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 09.12.2015

6.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 15.12.2015

7.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 14.12.2015 do 12:00 hod.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré sú potrebné k vypracovaniu
ponuky, ako aj možný termín miestnej obhliadky je možné získať u starostu obce ( tel. 0905758895 ).
Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu
s DPH, ktorá je zároveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti predložených
ponúk uplynie dňa 31.12.2015.
V Devičí, dňa 09.12.2015

Bc. Ján B A L Á Ž
starosta obce

