Obec BELUJ, Beluj 43, 969 01 Beluj
90/2021-797/1

Výzva na predloženie cenovej ponuky
prieskum trhu

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Beluj
IČO:
00320536
Sídlo:
969 01 Beluj 43
Kontaktná osoba :
Mgr. Monika Zlesíková
Telefón :
045/6995100
Mobil:
0911963593
E-mail:
obecnyuradbeluj43@gmail.com
2.

Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky: Výmena plastových okien a dverí na Dome smútku
2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru a služieb
2.3 Miesto dodania: Obecný úrad, 969 01 Beluj 43
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka
2.5 Predpokladaná hodnota zákazky: 7 500,- bez DPH.

3. Opis predmetu zákazky:
3.1 Opis predmetu zákazky:
- dodanie, demontáž a montáž plastových okien a dverí na Dome smútku
- rozmery sú uvedené v prílohe č. 2
- farebné prevedenie:
exteriér / interiér - zlatý dub, orech, nussbaum / zlatý dub, orech, nussbaum
exteriér / interiér – zlatý dub, orech, nussbaum / biela
4. Možnosť predloženia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predkladá na predmet obstarávania.
5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce.
5.2 Možnosť poskytnutia zálohy.
5.3 Splatnosť faktúry: do 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Podmienky účasti uchádzačov:
6.1 Čestné vyhlásenie – príloha č. 1

6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky – kópia.
6.3 Ocenenie predmetu zákazky v zmysle prílohy č. 2
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do 25. 10. 2021 do 13,00 hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
7.3 Ponuky môžu byť predložené v e-mailovej podobe na adresu:
obecnyuradbeluj43@gmail.com alebo písomne v listinnej podobe v uzatvorených
obálkach označené „dodanie tovaru a služby“ – neotvárať:
8. Kritériá na hodnotenie ponúk:
8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
8.2 Termín realizácie do 31. decembra 2021.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
9.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.
9.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná objednávka.
9.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú vhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

V Beluji, 20. 10. 2021
Mgr.

Monika Zlesíková
starostka obce

