Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazky podra Š 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia zadávatera:
Názovorganizácie:
Obec Lozorno
Adresa:
Hlavná 1, 90055 Lozorno
iČo:
00304905
DIČ:
2020643669
Kontaktná osoba:
Ľubomír Húbek, starosta
Telefón:
+421 905 530 623
e-mail:
starosta@iozorno.sk
2. Vymedzenie predmetu zákazky: Predmetom zákazky podľa ~9 ods. 9 zákona
o verejnom obstarávaní je vypracovanie dvoch Žiadostí o nenávratný finančný
príspevok (d‘alej len „Ž0NFP“).
3. špecifikácia predmetu zákazky:
Požaduje sa vypracovanie dvoch ŽoNFP, podľa výzvy s kódom OPKZP-PO15C121/122-2015 vyhlásenej Ministerstvom životného prostredia SR z prioritnej osi: 1.
Udržateľné
využívan ie
prirod ných
zd rojov
prostred nictvom
rozvoja
environmentáinej infraštruktúry nasledovne:
1. Prepracovanie ŽoNFP s pracovným názvom „Rozšírenie kapacity Čov
Lozorno“, v rámci špecifického cieía 1.2.1 Ziepšenie odvádzania a
čistenia komunálnych odpadových vád v agiomeráciách nad 2 000
EO v zmysie záväzkov SR voči EÚ, ktorá bola už vypracovaná na
základe výzvy č. OPZP-PO1-10-2.
2. Vypracovanie novej ŽoNFP s pracovným názvom „Rozšírenie kapacity
vodojemu Lozorno“ v rámci špecifického cieíu 1.2.2 Zvýšenie
spoíahlivosti úpravy vody odoberanej z veľkokapacitných zdrojov
povrchových vád v záujme zvýšenia bezpečnosti dodávky pitnej vody
verejnými vodovod mi
Cenu uchádzač uvedie za každú Ž0NFP zvlášť a zároveň aj cenu ceikom za obe
Žiadosti o NFP.
4. Určenie kritéria a spůsob vyhodnotenia pónúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za predmet obstarávania
identifikovaný v bode 2. vymedzenie predmetu zákazky. Vyhodnocovať sa bude cena
celkom bez DPH za obe ŽoNFP.
5. Predpokiadaná hodnota zákazky:
5000,00 Eur bez DPH
6. Spósob predloženia ponuky:

Ponuku uchádzač doručí e-mailom na e-mailovú adresu, ktorá je uvedená v bode 1
tejto výzvy, sjasným označením vpredmete e-mailu „Cenová ponuka 2X ZoNFP
OPKZP“ alebo osobne doručí na miesto dodania ponuky uvedené v bode 7. v čase
úradných hodín obce.
—

—

7. Miestododania ponuky: Obecný úrad Lozorno, Hlavná 1,90055 Lozorno
8. Kontaktná osoba: Ľubomír Húbek, starosta@lozorno.sk
9. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na predmet obstarávania
uvedený v predmete zákazky- bod 2. Vymedzenie predmetu zákazky.

10. Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 18.09.2015 do 13:00 hod.

V Lozorne, d

Ľubomír Húbe

‚

