Družstvo podielnikov Lomné
090 33 Lomné 82
IČO: 31 701 094, DIČ: 2020526486, IČ DPH: SK2020526486
tel.: 054/7491238, fax: 054/7491318, email: dplomne@stonline.sk

Lomné, 05.10.2017
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Vážený pán,
v súvislosti s výberom dodávateľa pre predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020 si Vás
dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodávku stavebných prác k nášmu
plánovanému investičnému zámeru.
Obstarávateľ pri obstarávaní postupuje v súlade s Usmernením Pôdohospodárskej platobnej
agentúry č. 8/2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR
2014 – 2020.
Názov zákazky a stručný opis:
P.č.
1.

Predmet zákazky

Počet (ks)

PHZ bez DPH

1

209 849,00

Maštaľ pre HD, Lomné

(v EUR)

Stručný opis zákazky
Objekt bude slúžiť pre ustajnenie kráv bez trhovej produkcie mlieka v počte 58 ks. Ustajnenie
dobytka je navrhnuté ako voľné, systémom kotercov na hlbokej podstielke s prepojením na
krmovisko pod prístreškom. Ustajňovacia časť bude rozdelená na dve nerovnomerné skupiny
zvierat. Celá stavba bude zabezpečovať splnenie požiadaviek hygieny, veterinárnej a
ekologickej ochrany na úrovni súčasných noriem.

Miesto uskutočňovania
stavebných prác

sídlo obstarávateľa

Bližšie informácie o zákazke, výkaz výmer a o podmienkach výzvy na predloženie a obsah
cenovej ponuky, vrátane súťažných podkladov, je možné získať na tel. č.: 0905-529194, resp.
mailom na: dplomne@stonline.sk, na web stránke: www.dplomne.sk, alebo na adrese:
Družstvo podielnikov Lomné, Lomné 82, 090 33 Lomné.
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Kritéria na
vyhodnotenie
ponúk:

Najnižšia cena.

Dátum, čas
a miesto
otvárania a
vyhodnotenia
ponúk:

16.11.2017, 09:30 hod

Spôsob
a lehota na
predloženie
ponúk:

Ponuky v dvoch originálnych vyhotoveniach doručte (prostredníctvom
pošty alebo kuriéra) najneskôr do 17 pracovných dní odo dňa doručenia
písomného oslovenia; v prípade vyžiadania si súťažných podkladov na
základe inzerátu v tlači resp. na základe zverejnenia výzvy na webovej
stránke obstarávateľa - najneskôr do 17 pracovných dní odo dňa
posledného zverejnenia výzvy v zalepenej nepriehľadnej obálke
označenej:

Družstvo podielnikov Lomné, Lomné 82, 090 33 Lomné
Uchádzači, ktorí predložia ponuku, sa môžu zúčastniť otvárania obálok
s ponukami; vyhodnotenie ponúk je neverejné.

„Cenová ponuka – neotvárať!“
„Maštaľ pre HD, Lomné“
na adresu:
Družstvo podielnikov Lomné
Lomné 82
090 33 Lomné

Prílohy:
1. súťažné podklady

S pozdravom

...................................................

Ing. Daniel Lechman
predseda predstavenstva
Družstvo podielnikov Lomné
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