MESTO ROŽŇAVA
Mestský úrad, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
––––––––––----------------------–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Uchádzač/Záujemca

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
08/2019/Na

Vybavuje / linka
Nálepa/0587773257

Rožňava
08.02.2019

VEC
Výzva na predloženie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zákazku na poskytnutie služby pod
názvom
„Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy“
Vyhotovenie pútača
Predmetom zákazky bude vyhotovenie veľkoplošného pútača podľa priloženého vzoru pre projekt
financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, financovaného z EFRR, štátneho rozpočtu a z
rozpočtu verejného obstarávateľa. Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19.
Predpokladaná hodnota zákazky: 220,00€ bez DPH

Veríme, že našej požiadavke vyhoviete a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný
predmet zákazky .
Cenovú ponuku žiadame predložiť do 18.02.2019 do 10:00 hod. na e-mailovú adresu
verejneobstaravanie@roznava.sk na priloženom tlačive (Príloha č.1 - návratka).
.
S pozdravom
Miroslav Nálepa
samostatný odborný referent
Príloha: Príloha č.1 - Návratka
Príloha č.2 - Vzor pútača
Príloha č.3 - Parametre pútača + link na dizajn manuál
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––---------------------–––––––––––––
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Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponuky
MESTO ROŽŇAVA
IČO: 00328758, tel.: 058/7773257; e-mail: verejneobstaravanie@roznava.sk
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava

Cenová ponuka uchádzača
/návratka/
Číslo zákazky :

08/2019/Na

Predmet zákazky (§ 3 zákona) :

služby

Názov zákazky :

„Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej
efektívnosti verejnej budovy“ Vyhotovenie pútača

I.

Názov, adresa a kontaktné miesto uchádzača

Obchodné meno :

IČO:

Poštová adresa vrátane PSČ :
Bankové spojenie :

IBAN :

DIČ :

IČ DPH :

Štatutárny zástupca/kontaktná osoba :
E-mail :

Tel.:

II. Cenová ponuka uchádzača

Popis

Cena
celkom bez
DPH

DPH

Cena
celkom
s DPH

Veľkoplošný pútač 2500 x 1000 mm, 1 ks
*(Veľkoplošný pútač 2500 x 1500 mm, 1 ks)

*cena pri alternatvnych rozmeroch
 Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s predmetom zákazky.
 Ceny uvádzať v EUR, maximálne na dve desatinné miesta (zaokrúhľuje sa matematicky).

V ………………………. dňa .........................
............................…………………………...……………
štatutárny zástupca (meno, podpis, pečiatka)

