Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27
078 01 Sečovce

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje

Košice
1. 7. 2019

VEC
Výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Poskytnutie služby: Stavebné práce Klub dôchodcov.
2. Opis dodávky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce v zmysle prílohy č. 1
3. Miesto poskytnutia dodávky: budova Klubu dôchodcov Sečovce
4. Viazanosť ponuky do 31.8.2019
5. Vysvetlivky:


Predložte komplexnú cenovú ponuku na celý predmet zákazky



Uveďte jednotkovú cenu v zmysle prílohy č. 1.



Uveďte celkovú cenu s DPH



Ak dodávateľ nie je platca DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.



Vo vašej ponuke nebudeme akceptovať variantné riešenie.

6. Naše podmienky:


Platba na faktúru do 30 dní po dodaní predmetu zákazky alebo jeho časti a prevzatí faktúry.



Garancia uvedenej ceny do ukončenia projektu.



Objednávateľ neposkytuje preddavky. Úhrada bude vykonaná po prevzatí predmetu
zákazky alebo jej častí, na základe predložených faktúr.

7. Kritérium výberu najvýhodnejšej cenovej ponuky:
Verejný obstarávateľ určí úspešného uchádzača podľa výšky navrhovanej celkovej konečnej
ceny za predmet zákazky, ktorá bude uvedená v jednotlivých cenových ponukách. To znamená, že
úspešným uchádzačom v prieskume trhu pri zadávaní zákazky na uvedený predmet sa stane
uchádzač, ktorý navrhne za realizáciu predmetu zákazky najnižšiu celkovú konečnú cenu. Ostatní
uchádzači budú neúspešní.
8. Obsah ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
Identifikačné údaje uchádzača.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – príloha č. 1

9. Predloženie ponuky:
Ponuku poštou na adresu: Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01
Sečovce, alebo osobne na adresu: Podateľňa: Mesto Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce, v zalepenej obálke s heslom „Súťaž Neotvárať: CP – SP KD Sečovce“ do
10.7.2019 do 14:00 hodiny.
Vaša cenová ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa pre výber dodávateľa
v rámci prieskumu trhu, preto z nej nevyplývajú pre verejného obstarávateľa žiadne zmluvné
záväzky.

Očakávame Vašu cenovú ponuku.
Prílohy:
1. Rozpočet stavebných prác

MVDr. Jozef Gamrát
primátor

