Obec Komárany
Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01
IĆO: 00332488
+421 574422126 +421 574887130 ocu@komarany.sk
____________________________________________________________________________

Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie súťažnej ponuky
zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Komárany, IČO : 00332488
Kontaktná osoba : Jana Kráľová, starostka obce
Adresa : Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01
Telefón/Fax: +421 574422126
Elektronická pošta: ocu@komarany.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.

2. Názov predmetu obstarávania :
Spracovanie geodetických prác
3. Predpokladaná hodnota zákazky (cena bez DPH ) : 2 500,00 €
Predpokladaná hodnota stanovená podľa Cenníka geodetických a kartografických prác vydaného
Komorou geodetov a kartografov v roku 2011.

4.
5.
6.
7.

Miesto dodania : Obec Komárany
Termín dodania : do 30 dní od podpisu zmluvy o dielo
Typ zmluvy : Objednávka obstarávateľa v zmysle tejto výzvy a ponuky úspešného uchádzača
Opis predmetu obstarávania :
Spracovanie GP pre MJPR vysporiadanie ciest (chodníkov) v obci Komárany na parcelách :
7.1 Parcela CKN č. 161 - 7 MJ
7.2 Parcela CKN 14/1 - 11 MJ
(Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku ak stav právny nie je totožný
s registrom C KN)
7.3 Účelové mapy ostatné – Polohopisno-výškopisné zameranie uličného pásu parcely č. 14/1 - 3
MJ. Kvalitatívne podmienky dodania vyhotovenia GP v troch vyhotoveniach v zmysle Smernice na
vyhotovenie geometrických plánov a vytýčovanie hraníc pozemkov ÍGKK SR Z 28.11.1987 č. NP 3595/1997 (S74.20.7343.00)

8.

Spôsob financovania : Z rozpočtu obce, Predávok obstarávateľ neoskytne.

9.

Lehota na predkladanie ponúk : 11.08.2015 do 13,00 hod.
- doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. Poštou, mailom alebo
osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod.
10. Spôsob určenia ceny : Uchádzač uvedie ceny jednotlivo za položky 7.1 až 7.3
a celkovú cenu v členení cena bez DPH. DPH a cena s DPH. Ak uchádzač nie je
platcom DPH uvedie cenu celkom a súčasne na to v ponuke upozorní
11. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia celková cena zákazky s DPH
12. Podmienky účasti: Oprávnenie záujemcu (uchádzača) podnikať v predmete zákazky.

Výzva zverejnená v profile VO na web stránke obce Komárany
Dátum : 30.07.2015
Jana Kráľová, starostka obce

