Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča
V Hornej Súči, 02.08.2013
sp. zn.:

Uchádzačom
VEC
Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“
V súlade s § 41 ods. 3 v spojitosti s § 99 ods. 1 písm. f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám
oznamujeme, že otváranie časti ponúk označených ako „Kritériá“ k podprahovej zákazke na
uskutočnenie stavebných prác (vyhlásenej vo Vestníku VO č. 129/2013 z 03.07.2013, pod sp. zn.:
11777 – WYP):
“Kultúrno spoločenské centrum Horná Súča – ústredné kúrenie, elektroinštalácia kotolne a MaR“
sa uskutoční
dňa 13.08.2013 o 1600 h.
na adrese: Obec Horná Súča, Horná Súča č. 233, 913 33 Horná Súča, 1. posch., miestnosť: č. dv. 7.
Podľa súťažných podkladov k tejto zákazke platí, že:
Otváranie častí ponúk, označených ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k ponukám, ktoré
neboli vylúčené, a to na mieste a v čase oznámenom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené;
medzi odoslaním oznámenia a otváraním častí ponúk, označených ako „Kritériá“, musí byť aspoň päť
pracovných dní. Verejný obstarávateľ je povinný umožniť účasť na otváraní častí ponúk, označených
ako „Kritériá“ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorých
ponuka nebola vylúčená. Komisia overí neporušenosť časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ a zverejní
obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií,
ktoré sa dajú vyjadriť číslom, určených verejným obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk. Ostatné
údaje uvedené v časti ponuky, označenej ako „Kritériá“ sa nezverejňujú.
Na otváraní ponúk - časť „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote
na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Na otváraní obálok s ponukami - časť
"Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
uchádzača alebo osobou, ktorá sa preukáže originálom plnej moci uchádzača alebo jeho úradne
overenou kópiou na jeho zastupovanie.
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti ponúk.
S pozdravom
..............................................................
Ing. Juraj Ondračka, starosta obce
Zákazka je zadávaná v rámci implementácie projektu:
„Kultúrnospoločenské centrum – Horná Súča“
Oblasť podpory: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
Činnosť: Podpora výroby tepla, teplej úžitkovej vody a elektrickej energie prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov
Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

