VÝZVA NA PREDKLADAN|E PONÚK

Postup podl'a ustanovení §117 zákonač.34312015 o verejnom obstarávaní
1. ldentifikácia verejného obstarávatel'a

Obec Benkovce

lčo: 00332267

DlČ: 2020640875
Kontaktná adresa: Obecný úrad Benkovce, Benkovce22,094 02 Slovenská Kajňa
Kontaktná osoba: lng, Viera PaVlišková, starostka obce
Mobil: 0908 875 759
E-mail: starosta@obecben kovce,sk
2. Názov zákazky

Dodávka a pokládka asfaltu

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Dodanie a pokládka asfaltu na plochu 200 m2, hrúbky 5 cm na pevné podložie vrátane penetračného
- ulica pri obecnom úrade.

náteru v obci Benkovce

4. Predpokladaná hodnota zákazky

2500€

5. Trvanie zmluvy a]ebo lehota na dodanie predmetu zákazky

Dodanie jún 2018

6. Fi nancov anie zákazky
Z vlastných zdrojov obce
7. Podmienky účasti
Splnenie podmienky účastipreukáže uchádzač predloženímkópie dokladu o oprávnení dodávat'tovar,
uskutočňovat' stavebné práce alebo poskytovat' službu - živnostenské oprávnenie.
8. Obsah ponuky

ponuka musí obsahovat',
8,1, Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovat'predaj
8.2 Celkovú cenovú ponuku
9. Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručit' v lehote na predkladanie ponúk, na kontaktnú e-mailovú adresu obce,
osobne alebo poštou na adresu obce. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa
nebude vyhodnocovat',
10. Lehota na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúkle do 18.05,2018 do 09,00
11. Lehota
31 08.2018

h.

viazanosti ponúk

12. Kritérium na

vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena s DPH,

13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutočnídňa 18,05.201B popoludní v kancelárii starostu
obce, Ponuky sa budú vyhodnocovat' podl'a kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou

cenou sa umiestni na Prvom mieste V poradí, ponuka s najvyššoucenou na poslednom
mieste
v poradí. Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí
14, VYhodnotenie PonÚk sa riadi ustanoveniami
§ 53 zákonao verejnom obstarávaní.
15. Ďalšie informácie
lnformácia o vyhodnotení ponÚk bude

zaslaná na e-mailové adresy uchádzačov Protr rozhodnutiu
9 výbere najvhodnejŠiehouchádzača pri postupe zadávania zAuazxy s nízkou hodnotou nre ,;e
možnépodat'žiadost'o nápravu v zmysle zakona o verejnom obstarávaní,

obc9

