OBEC Krahule
Krahule č. 26, 967 01 Kremnica
Krahule 23. 2. 2013

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
ZÁKAZKA podľa §9 odst.9
Obec Krahule so sídlom Krahule č. 26, 967 01Kremnica ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon) v zastúpení: starosta obce Miroslav Schwarz uverejňuje túto výzvu na
predloženie ponuky a zároveň vyzýva v súlade s § 102 cit. zákona na predloženie cenovej
ponuky na realizáciu verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky:
“Predĺženie cesty urbanistická lokalita č. 43 Krahule“

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Zastúpený: Miroslav Schwarz - starosta obce
Číslo tel/fax: 045/6743 659045/6744 790
E-mail: ou@krahule.sku
Podklady k výzve je možné si vyžiadať poštou, e-mailom alebo osobne v čase stránkových hodín:
v pracovných dňoch od 07.00 do 14.00, na adrese sídla verejného obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ nepožaduje úhradu za poskytnutie súťažných podkladov k uverejnenej výzve – prílohy
výzvy.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi:
Miroslav Schwarz - starosta obce, 0908 930 478
Druh verejného obstarávateľa
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b).
Predpokladaná cena:
hodnota:29 567,37 EUR bez DPH (10 734,00 EUR s DPH).
Typ zmluvy,
Zmluva o dielo, .
Lehota viazanosti:
Neuvádza sa

Stručný opis predmetu zákazky:
Jedná sa o prepojenie miestnej komunikácie s jestvujúcou zástavbou v SV časti obce.
Navrhovaná prepojka je zčasti spevnená a obec ju chce upraviť na štandardnú komunikáciu.
Súčasťou výzvy je projektová dokumentácia prepojenia a výkaz výmer.
Variantné riešenie:
Neumožňuje sa
Druh zákazky a miesto poskytovania prác
Hlavné miesto poskytovania prác: Obec Krahule
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Kód zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)
Hlavný slovník: 45 23 32 52-0
Financovanie predmetu obstarávania:
Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov obstarávateľa. Splatnosť faktúr 30 dní od
doručenia faktúry. Predložená ponúknutá cena je nemenná a nie je možné vytvárať dodatky k
zmluve.
Pokyny na vypracovanie ponuky, obsah ponuky
Požaduje sa predloženie ponuky a to spôsobom:
- predloženie cenovej ponuky, opečiatkovaná a podpísaná ponuka uchádzačom, jeho
štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch
- úspešný uchádzač doloží doklad o oprávnení podnikať –Uchádzač zapísaný
v zozname podnikateľov môže v zmysle § 128 ods. 1/ nahradiť Doklad o oprávnení
predložením originálu alebo úradne overenej kópie potvrdenia Úradu pre verejné
obstarávanie SR o zápise v Zozname podnikateľov

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú konečnú celkovú
odmenu v EUR. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.
V cene dodávky uchádzač zahrnie všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.

Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách.

Predloženie ponuky, označenie ponuky:
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu v jednom originály. Obal musí byť
uzatvorený. Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:

-

adresu verejného obstarávateľa
adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo
miesta podnikania uchádzača.)

-

označenie heslom:
“Prieskum trhu – Predĺženie cesty lokalita 43

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Celá ponuka, tiež dokumenty v nej
predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

Lehota na predloženie ponuky:
10. 03. 2015 do 10.00 hod.
Miesto predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa osobne alebo poštou:
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Konečná najnižšia cena v EUR, ktorou sa rozumie konečná cena za predmet zákazky v
EUR s DPH, vrátane všetkých vedľajších výdavkov a ostatných odvodov v krajine

verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky. Ak uchádzač nie je
platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom v EUR. Na skutočnosť, že nie je
platiteľom DPH upozorní.

Ďalšie informácie:

Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali bude doručená písomná
informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi bude oznámené,
že sa jeho ponuka prijíma. Neúspešným uchádzačom bude oznámené, že neuspeli
s uvedením dôvodov neprijatia ich ponuky.
Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu konečnú celkovú cenu za predmet zákazky
v EUR s DPH.

S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve a zároveň ponúkne
verejnému obstarávateľovi najnižšiu konečnú c e nu za predmet zákazky v EUR,
verejný obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo. Uvedené platí ak nenastanú okolnosti na
strane verejného obstarávateľa, ktoré by viedli k neakceptovaniu výsledkov prieskumu
trhu.

Miroslav Schwarz
starosta obce

