OBEC JAKUBANY
výzva na predloženie cenových ponúk na poskytnutie služby, ktorá nie je bežne dostupná na
trhu „Autobusová preprava Fsk Kečera z Jakubian s poskytnutím vyžiadaných služieb“
v zmysle § 117 zákona NR SR 343/2015

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Názov: Obec Jakubany
S í d l o: Obecný úrad, 065 12 Jakubany 555
Zastúpený: Ing. Ján Krajňák, starosta obce
IČO: 00329924
DIČ: 2020698559
Bankové spojenie: VÚB Stará Ľubovňa
Číslo účtu: 13527602/0200
Telefón: 052/ 42 83 652
Verejný obstarávateľ: podľa 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krajňák, mob.: 0903 445 426

2. Typ zmluvy: Objednávka a následná fakturácia
3. Opis predmetu zákazky:
Folklórna skupina Kečera je pozvaná na medzinárodný festival folklórnych súborov v Srbsku - miesto
konania Kocure, ktorý sa koná v čase 15. a 16. 7. 2016 s miestom pobytu Vrbas.
Od 18. - 21. 7. 2016 je pozvaná na Rusínsky festival v Chorvátsku, miesto pobytu Matuji. Jedná sa
reprezentáciu obce Jakubany, súčasťou zájazdu bude aj fakultatívny výlet k moru. Odchod z Jakubian
je 15.7.2016 o 3,00 hod ráno, odchod z Chorvátska, miesto Matuji 21. 7. 2016 vo večerných hodinách.
Predmetom tejto zákazky je poskytnutie služieb CPV60140000-1 Nepravidelná osobná doprava:
– preprava klimatizovaným autobusom, WC
– zabezpečenie prepravy krojov, hudobných nástrojov a rekvizít Fsk Kečera
– fakultatívny výlet súboru k moru - Opatska riviéra v Jadranskom mori
– predpokladaná hodnota zákazky maximálne 2 500,00€, pre neplatcov DPH 3000,00 €

4. Celkové množstvo alebo rozsah predmetu poskytnutia služieb – výkaz výmer:
Služba
preprava
stojné
fakultatívny výlet k moru
preprava rekvizít
ostatné služby
Celkom suma € - bez DPH
Konečná suma s DPH

jedn.
km
deň
deň
deň
deň

počet
cena/jed. cena celkom
3000

Cenovú ponuku zašlite písomne na adresu: Obec Jakubany, 065 12 Jakubany 555, alebo na e- mail:
jakubany@jakubany.sk najneskôr do 13.7.2016 do 10,00 hod.
V Jakubanoch dňa 8.7.2016

Ing. Ján Krajňák
starosta obce

