OBEC ORECHOVÁ POTÔŇ,

93002 OrechováPotôň,

Č.

281, IČO 00305669

Dňa: 15.11.2013

Verejná výzva na predkladanie cenovej ponuky
pre zadanie zákazky TOV AR
PREDMET

OBSTARÁVANIA:

zabezpečenie

distribúcie

do

podmienkam prevádzkovateľa

TOVAR
odberných

-

09123000-7

miest,

dodávka

v kvalite

zemného

zodpovedajúcej

plynu a

technickým

distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov

SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre
zmluvné

obdobie

za

4

odberné

miesta

v obci

Orechová

Potôň.

Nakoľko sa jedná o zadávanie podlimitnej zákazky podľa § 9 ods. 9. zákona Č. 95/2013 Z. z.
zákon o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

verejnej výzvy sú vyzvaní traja záujemcovia
doručené

aby predložili

po uverejnení

cenové ponuky

a sú im

podklady (zoznam odberných miest v počte 4) k vypracovaniu cenovej ponuky-

Bol vyžiadaný

doklad

o oprávnení

podnikať,

registrácie

a povolenia

na podnikanie

v

energetike (výpis z OR SR, ŽL.,
Predpokladaná

cena zákazky do 12000,00 € bez DPH, predpokladaný odber 20000,00 nr',

cena má obsahovať všetky potrebné revízie.
~

Pri výbere dodávateľa kritériom hodnotenia je najnižšia cena za zákazku. Podmienkou
účasti je predloženie

dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR SR, ŽL., a

cenovej ponuky a vyhotovený návrh zmluvy. Obstarávateľom

predloženie

určená komisia vyhodnotí

ponuky.
~

Zmluva na dodanie zemného plynu sa uzatvára na 12 mesiacov.

~

Vysvetlenie

podkladov poskytne starosta obce do 05.12.2013 do 0700 hodín. Termín na

predkladanie ponúk je do 05.12.2013 do 0800 hodín,

na Obecný úrad 932 01 Orechová

Potôň, ponuky sa predkladajú v slovenčine.
~

Otvorenie obálok sa uskutoční 05.12.2013 o 1000hodine,

~

Ponuky treba predložiť v uzavretej obálke s označením zákazka cenová ponuka

na Obecnom úrade.

"zemný plyn" neotvárať.
~

Lehota viazanosti ponúk do 31.12.2013

Verejná výzva bude vyvesená na informačnej tabuli a webovej stránke v Profile obecného
úradu v Orechovej
prihlásiť

Potôni. Dátum vystavenia

ďalší záujemcovia

podklady. Nepublikovalo

o zhotovenie

od 15.11.2013

do 05.12 ..2013. Môžu sa

zákazky a môžu si písomne

vyžiadať

súťažné

sa vo vestníku verejného obstarávania.

OBEC

tj<lf~~~

obstarávateľ -~~g. Szilárd Gállfy

