Výzva na predkladanie ponúk
spracovaná v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
V jeho mene konajúci:

1.

Malá Fatra
so sídlom MsÚ, Námestie obetí komunizmu 1,
011 31, Žilina
Ing. Peter Šimčák, výkonný riaditeľ

Číslo účtu: 2976812253/0200
Banka: Všeobecná úverová banka (VÚB), a.s.
IČO: 42219574
DIČ: 2023424502
IČ DPH: nie sme platiteľom DPH
E-mail; /tel. č. fax:
Telefón: 0918 327 496
Web: www.regionmalafatra.sk
E-mail: riaditel@regionmalafatra.sk
Kontaktná osoba : Ing. Roman Osika, roman.osika@zilina.sk, 0917990120
Predmet zákazky : Vykonanie Archeologického výskumu : predstihový
V zmysle príloh :

2.

1. Rozhodnutie č. konania KPUZA-2015/13256-3/44306/VLA pozn. v prílohe pred
vyznačením právoplatnosti
2. Verejná vyhláška č. konania KPUZA-2014/6214-9/41522/VLA pozn.
právoplatné 07.08.2014
3. Súradnice pre osadenie zemných skrutiek v prílohe súbor pdf.
Typ objednávania:

3.
Plnenie bude realizované na základe objednávky.
Miesto dodania zákazky:
4.

Hradisko Výšinné – Veľký Straník, parc. č. 3841/1-2, 3841/4, 3841/10, 3841/12, 3841/21-22
k.ú. Zástranie.
Lehota dodania zákazky:

5.
do 30 dní odo dňa vystavenia objednávky.
Forma predkladania ponúk:

6.

7.

Písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke do dňa 17. 07. 2015 do 1400
hod. Cenu uchádzač uvedie v EUR s DPH. Pri jednoduchej zákazke sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú, uchádzač vypracuje ponuku na základe tejto výzvy a vykonanej
obhliadky. Ponuku uchádzač doručí na adresu Malá Fatra, Námestie obetí komunizmu č.1,
011 31 Žilina – podateľňa . Obálka bude označená heslo : súťaž – neotvárať.
Podmienky financovania zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytne preddavok. Predpokladaná cena : max. do 20 000 EUR s DPH.

Podmienky účasti uchádzačov:
a)uchádzač je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku,
8.
Uchádzač musí byť zapísaný v Zozname osôb, oprávnených vykonávať archeologický
výskum Ministerstva kultúry SR.
b)cenová ponuka bude obsahovať návrh celkovej ceny bez a s DPH.
Kritérium na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Víťazný uchádzač bude vyhodnotený ten, ktorý ponúkne najnižšiu cenu v EUR s DPH spolu
za celý predmet zákazky. Verejný obstarávateľ vypracuje poradie úspešnosti uchádzačov
9.
vzostupne, podľa stanoveného kritéria. V prípade, ak uchádzač neocení svoju ponuku
v súlade s pokynmi v tejto výzve, táto ponuka bude vylúčená !
10. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.10.2015

Ing. Peter Šimčák
výkonný riaditeľ

