Obec Cífer
v súlade so zákonom § 9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

vykonáva
prieskum trhu na plotové dielce pre oplotenie starý cintorín Cífer
1. Identifikácia vykonávajúceho prieskum (obstarávateľa):
Názov:
Obec Cífer
IČO:
00 312 347
DIČ:
2021133697
zastúpenie: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43
Telefón:
0915 930 747
E-mail:
starosta@cifer.sk
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Mgr. Gabriela Pešková
2. Predmet zákazky:
Predmetom prieskumu je dodávka plotových dielcov pre oplotenie starý cintorín Cífer.
3. Miesto dodania predmetu prieskumu:

Cífer

4.Trvanie zmluvy alebo lehota dodania tovaru: 01.04.2015 – 30.05.2015
5. Opis predmetu prieskumu:
Plotový dielec - kovový rám, na ktorom bude natiahnuté pletivo buď vodorovne alebo
šikmo. Plotový dielec bude upevnený medzi kovové stĺpy s priemerom 4 cm. Rozpätie
kovových stĺpov od 180 cm až po 210 cm.

Technická špecifikácia:
Výplň dielca štvorhranné pletivo
výška plotového dielca
130 cm
šírka plotového dielca
180 cm, 190 cm, 200 cm
hrúbka drôtu
3,8 mm
výška oka plotu
50 mm
šírka oka plotu
50 mm

Ostatné podmienky:
Cenová ponuka pre každú šírku zvlášť. Osobitne cenovú ponuku pre výplň pletiva
vodorovnú a osobitne cenovú ponuku pre šikmú výplň pletiva.
Je možné dodať plotový dielec bez kovania, túto skutočnosť je potrebné uviesť v cenovej
ponuke.
6. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet prieskumu bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Ponúkajúci uvedie cenu s DPH, bez DPH v € (ak ponúkajúci nie je platiteľom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke).
9. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.
10. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša ponúkajúci
bez finančného nároku voči vykonávajúcemu prieskum (obstarávateľovi).
11. Vyhodnotenie prieskumu :
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu prieskumu. V
ponukách ponúkajúcich, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena
predmetu prieskumu vrátane DPH, v eurách.
V ponukách ponúkajúcich, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena
predmetu prieskumu v eurách.
Na základe prieskumu trhu bude určená predpokladaná hodnota zákazky na oplotenie
starého cintorína v Cíferi čo predstavuje cca 100 -110 plotových dielcov. Následne
prebehne verejné obstarávanie, do ktorého budú uchádzači zaradení.
12. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
od 26.01.2015 do 06.02.2015 (vrátane) na e-mailovú adresu: peskova@cifer.sk resp.
poštou na adresu OcÚ Cífer, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43.
s nasledovnými údajmi:
- názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača
- návrh ceny
Rozhodujúci je dátum doručenia!
13. Obsah ponuky:
-Doklad o oprávnenosti poskytovať službu (postačuje aj aktuálny výpis z internetu)
-Podrobná špecifikácia predmetu prieskumu
-Cena za dodanie v súlade s podmienkami prieskumu
V Cíferi, 26.01.2015
Mgr. Maroš Sagan, PhD.
starosta obce

