
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Liptovská Anna, Liptovská Anna 20, 032 23 
Liptovská Sietnica
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov na predmet obstarávania.

Služba: Vypracovanie PD pre stavebné povolenia + vybavenie stavebného 
povolenia
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov obstarávateľa: Obec Liptovská Anna
Adresa: Obecný úrad Lipu Anna 20, 032 23 Liptovská Sietnica
IČO:
Kontaktná osoba: Ivan Bella 
Web: htto:/Avww.lwtovskaanna.sk 
Email: liptovskaanna@citycom.sk
1.Názov predmetu zákazky
PD -  Rekonštrukcia Obecného domu
2. Opis predmetu obstarávania
Predmetom obstarávania je vypracovanie projektu DSP -  Rekonštrukcia 
obecného domu v zmysle požiadaviek
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ 
PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
2014-2020, Číslo výzvy: 12/PRV/2015
podopatrenie: 7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

3. Miesto dodania predmetu obstarávania 
Obec LiptAnna
6. Lehota plnenia a výsledok cenovej ponuky
Lehota plnenia: najneskôr do 31.12.2015 po uzavretí Zmluvy o dielo, resp. po 
vzájomnej dohode s dodávateľom.
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Úhrada predmetu zmluvy sa bude realizovať bez zálohovej platby odovzdaní a 
prevzatí zákazky do 14 dní od doručenia faktúry.
8. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom 
zákazky
9. Hlavné kritériá hodnotenia ponúk:

mailto:liptovskaanna@citycom.sk


Hlavnými kritériami na posúdenie predmetu zákazky sú najnižšia cena za celý 
predmet obstarávania.
10. Podmienka účasti záujemcov 
Cenová ponuka
11. Lehota a spôsob predkladania ponúk
Poštou, osobne do 10.11.2015 do 15.30 hod Obálka ponuky musí byť 
uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiadúcemu otvoreniu a označená 
Súťaž-neotváraťa heslom „DSP-Rekonštrukcia Obecného domu“s uvedením 
adresy odosielateľa.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude 
vrátená uchádzačovi neotvorená. Ponuky doručené v lehote ostávajú súčasťou 
dokumentácie verejného obstarávania u obstarávate ľa.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 11.11.2015 o 14.00 hod.
12. Obmedzenie počtu uchádzačov
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.
13. In é podmienky

V Liptovskej Anne 28.10.2015 Ivan Bella starosta obcé


