Výzva na predloženie ponuky
(zákazka s nízkou hodnotou)
„Archeologický výskum na objekte Hrad Kamenica č. ÚZPF 304/1 – vstupná brána pri
juhovýchodnej bašte“

Obec Kamenica, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)
Vás vyzýva v súlade s § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky na „Archeologický výskum
na objekte Hrad Kamenica č. ÚZPF 301/1 - vstupná brána pri juhovýchodnej bašte“.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Kamenica
IČO:
00327221
DIČ:
2020711539
Poštová adresa:
Kamenica 401, 082 81 Lipany
Zastúpený:
Ladislav Urda, starosta obce
Tel.:
+421 51 457 31 21
E-mail:
starosta@kamenica.sk
Web:
www.kamenica.sk

2.

Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby – výkon archeologického výskumu na objekte
Hrad kamenica č. ÚZPF 304/1 – vstupná brána pri juhovýchodnej bašte, návrh obnovy
a dokumentácia vykonaného výskumu.

3.

Miesto plnenia predmetu zákazky: Obec Kamenica

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 020,00 € bez DPH

5.

Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 2 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

7.

Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa
a štrukturálnych fondov.

8.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Ponuku v € bez DPH, vyčíslené DPH a cenu vrátane DPH, žiadame predložiť v písomnej
(listinnej) forme, poštou alebo osobne, v zalepenej obálke označenej heslom
„Archeologický výskum hrad Kamenica, PONUKA – neotvárať!“ v lehote na predkladanie
ponúk

11.08.2016 do 14:00 hod.
na adresu:
TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Pokyny na zostavenie ponuky, cena ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH
a celkovú cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).

9.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € spolu s DPH.

10.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom listom.

V Kamenici, 03.08.2016

S pozdravom

Ladislav Urda
starosta obce

CENOVÁ PONUKA

Názov zákazky:

Archeologický výskum na objekte Hrad Kamenica č. ÚZPF 304/1 –
vstupná brána pri juhovýchodnej bašte

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Archeologický prieskum

V..............................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

Celkom
bez DPH

Sadzba ....% Cena celkom
a
s DPH
výška DPH

