OBEC
ŠTIAVNIK
Obecný úrad Štiavnik
013 55 Štiavnik 1350

Štiavnik, 27. novebra 2013

Č.: 12-19/2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik, 013 55
Štiavnik 1 350
IČO: 00 321 672
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Vároš, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 0023322432/0200
2. Identifikačné číslo akcie: 12-19/2013
3. Typ zmluvy: Objednávka
4. Názov zákazky: Nákup a dodávka dopravných obdĺžnikových zrkadiel.
5. Miesto dodania: Štiavnik
6. Predpokladaný termín plnenia: do 30.12.2013
7. Opis predmetu zákazky: Nákup a dodávka dopravných obdĺžnikových zrkadiel
z nerozbitnej nerez. ocele o rozmeroch 600x450 mm, rám zrkadla s reflexným červenobielym pásom, upevnenie na rúrku, v predpokladanom počte asi 6 kusov.

8. Náležitosti cenovej ponuky:
a) Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 12 tejto výzvy,
b) Nasledovné identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno (resp. osobné údaje):
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:

9. Obhliadka : nie je potrebná
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce, tel.: 041-5583 007, 041-5583 115.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 13. decembra 2013 do 14:00 hod. v zalepenej obálke
s heslom : „NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo zákazky a názov zákazky“ na hore
uvedenú adresu sídla verejného obstarávateľa.
11. Vyhodnotenie ponúk: úspešnému uchádzačovi bude doručená objednávka
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH.
V cene budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € za 1 kus uveďte nasledovne:
cena bez DPH :
DPH :
cena spolu s DPH:
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.
Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom
zákazky, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky
a dátumom vyhotovenia.

