Obec Látky

Obecný úrad Látky
Látky 36
985 45 Látky
Tel: 045/ 5376333
045/ 5376221
email: starosta@obeclatky.sk
___________________________________________________________________________________________________

Váš list zo dňa
---

Naša značka
516/2016

Vybavuje
starosta obce

Látky
07. 09. 2016

VEC : V ý z v a na zaslanie cenovej ponuky
V zmysle čl. 2, bod 1, Vnútorného predpisu Obce Látky upravujúceho postup obce pri zadávaní
zákaziek z nízkou hodnotou, Vás žiadam o zaslanie cenovej ponuky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Obec Látky , so sídlom Obecný úrad v Látkach 36
IČO : 00 316148, DIČ: 202 123 71 08
Telefón : 0903 290 900, 045 5376 333
e-mail : starosta@obeclatky.sk
2. Miesto dodania predmetu zákazky : Obec Látky, so sídlom - Obecný úrad v Látkach, 985 45 Látky 36
3. Typ zmluvy
: písomné uzavretie Zmluvy o dielo
4. Komplexnosť dodávky : v celku
5. Variantné riešenie
: nie je
6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky : do 19. 09. 2016
7. Stručný opis zákazky : „ Verejné obstarávanie na rozostavanú stavbu Kanalizácia a ČOV obce Látky“
Inventarizácia urobených častí, vyčistenie kanalizácie, efektívne riešenie technológie ČOV
8. Podmienky účasti
: nie sú
9. Lehota na prijímanie žiadosti o súťažné podklady, alebo prístup k dokumentom:
- lehota stanovená nie je, prístup k dokumentácii denne v pracovnom čase v kancelárii Ocú
10. Lehota na predkladanie ponúk :
do19. 09. 2016 do 14.00 hod. písomne, v uzavretej označenej
obálke : „ Verejné obstarávanie na rozostavanú stavbu Kanalizácia a ČOV obce Látky“
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk : do 19. 09. 2016
11. Podmienky otvárania ponúk : v kancelárii Ocú Látky, dňa 21. 09. 2016
12. Podmienky financovania :
vlastné zdroje
13. Kritériá na hodnotenie ponúk : najlacnejšia ponuka s najvýhodnejším riešením bude posudzovaná ako
najvýhodnejšia, cena zákazky poskytnutých služieb musí byť uvedená cena aj s DPH
14. Ďalšie informácie : podá telefonicky starosta obce na .tel. č.: 0903 290 900, 045/5376333, v prípade osobne.

Bc. Ľubomír Bahleda,
starosta obce

