OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov
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-
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Vybavuje
František Chuděj

Telefón
0918 681 154

MAKOV
04.04.2016

VEC :
Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu)
zákazka podľa §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)Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej
ponuky
Základné údaje pre poskytnutie informácie – cenovej ponuky
1. Predmet zákazky :
Kosenie trávnatej hracej plochy futbalového ihriska ŠK Javorník Makov.

2. Identifikácia obstarávateľa :
Názov :
Obec Makov
IČO :
00314129
Kontaktná osoba : Martin Pavlík – starosta obce, vo veciach zmluvných
František Chuděj – vo veciach technických a administratívy
Sídlo:
Obec Makov
Makov č. 60
023 56 Makov
Telefón :
0905 502 509 – Martin Pavlík
0918 681 154 – František Chuděj
E-mail :
makov@makov.sk
frantisek.chudej@makov.sk

Druh zákazky: poskytnutie služby (zákazka podľa §9, ods. 9 zákona)
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 77314100-5 Údržba trávnikov
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
Miesto dodania služby: Obec Makov
NUTS kód: SK 031

3. Opis predmetu zákazky :
Rozsah zákazky spočíva v kosení trávnatej hracej plochy futbalového ihriska ŠK Javorník Makov
v miestnej časti Makov – Čierne s celkovou plochou 6 780 m 2 v predpokladanom množstve 50 krát
za sezónu ( cca 2x týždenne).
Pokosená tráva sa uskladňuje v obecnom kompostovisku pri multifunkčnom ihrisku.
V závislosti na klimatických podmienkach je sezóna kosenia od apríla do októbra.
4. Podmienky účasti :
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Preukázanie osobného postavenia prostredníctvom § 26 v spojení s §128 ods.1 zák. č. 25/2006 Z. z.
Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §26 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní predložením kópií dokladov:
a) dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať práce alebo poskytovať službu.
5. Hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky je 2 500 € bez DPH.
6. Kritériá na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za jedno kosenie s DPH v eurách vrátane všetkých nákladov
na prepravu.
Ako úspešný bude označený uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu.
Obstarávateľ neposkytuje zálohu na predmet zákazky.

Cenovú ponuku je potrebné zaslať poštou na adresu :
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
alebo osobne odovzdať na adrese :
Obecný Makov, Makov č.60, 023 56 Makov
alebo zaslať na e-mailovú adresu :
frantisek.chudej@makov.sk
v termíne do 08. apríla 2016 do 14°° hod.
S pozdravom

Martin Pavlík, v.r.

starosta obce
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