Obec Veľopolie, Veľopolie č. 78, 067 31 Udavské

Výzva na predkladanie cenovej ponuky
na opravu strechy Domu nádeje Veľopolie – havarijný stav“

Identifikácia verejného obstarávateľa:

1.1
Názov:
Obec Veľopolie
1.2
IČO:
00323748
1.3
DIČ:
002021173891
1.4
Poštová adresa:
Obecný úrad Veľopolie, Veľopolie 78, 067 31 Udavské
1.5
Kontaktné miesto: Obecný úrad Udavské
1.6
Kontaktná osoba: Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce
1.7
Tel.: +421577796123
1.8
Fax: +421577796123
1.9
E-mail: obecvelopolie@gmail.com
1.10 Web: www.velopolie.sk
1.11 Druh verejného obstarávateľa: Obec - § 6 ods.l písm.b)zákona č.25/2006
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonom v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní )
1.12 Hlavný predmet činnosti: samospráva
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Predmet zákazky:
Názov zákazky: Oprava strechy Domu Nádeje vo Veľopolí- havarijný stav
Druh zákazky: stavebné práce
Miesto uskutočnenia zákazky: Obec Veľopolie
NUTS kód: SK041 Prešovský kraj
Opis zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu:
- výmena strešnej krytiny

2.6
2.7

Celková predpokladaná cena stavby je cca 5 000 € .
Predpokladaná doba realizácie stavby je 1 mesiac.

3.
Komplexnosť plnenia:
Cenová ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky, v rozsahu ako je
uvedené v bode 2.5 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdelenie predmetu zákazky na časti; vyžaduje
sa plnenie zákazky v plnom rozsahu.
Variantné riešenia: Nepovoľujú sa
Predpokladaná hodnota zákazky zodpovedá hodnote zákazky na stavebné práce v
zmysle § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
3.1 Trvanie zmluvy: do 31.08.2016

3.2 Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: Zákazka bude
financovaná z vlastných zdrojov obstarávateľa. Úhrady za plnenie predmetu
zákazky budú realizované bezhotovostným platobným stykom,na základe
jednotlivých faktúr. Jednotlivé faktúry za plnenie predmetu zákazky
poskytovatel’ vystaví a doručí objednávateľovi v dvoch vyhotoveniach, každé
s povahou originálu, vždy po skončení stavebných prác v rozsahu uvedenom
v opise zákazky.
3.3 Ďalšie osobitné podmienky, ktorým podlieha plnenie zmluvy:
neuvádza sa.
3.4 Podmienky účasti : Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods.
1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky účasti preukáže predložením
kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného
registra).
3.5
Ekonomické a finančné postavenie: nevyžaduje sa
3.6
Technická alebo odborná spôsobilosť: nevyžaduje sa.
4.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo

5.
Požiadavky na obsah ponuky:
Ponuka uchádzača musí minimálne obsahovať:
5.1
Cenovú ponuku, tak ako je uvedené v bode 3.tejto výzvy Návrh musí byť
v mene EURO.
5.2
Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy (na predloženie návrhu zmluvy
bude vyzvaný iba úspešný uchádzač)
6.
Kritérium na vyhodnotenie cenovej ponuky :
Najnižšia cena - bude hodnotená celková cena navrhnutá uchádzačom. Ak
uchádzač je platcom DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH. Ak uchádzač nie
je platcom DPH, vyhodnocovaná bude cena celkom.
7.

Podmienky predkladania ponúk : Ponuky je potrebné doručiť na adresu
verejného obstarávateľa mailom alebo poštou v lehote na predkladanie
ponúk
7.1 Lehota na predkladanie ponúk: Ponuky požadujeme doručiť verejnému
obstarávateľovi najneskôr do 01.06.2016 do 12:00 hod. Zároveň do termínu
01.06.2016 je nutná obhliadka stavby.
7.3 Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky viazané: vyhodnotenie ponúk
predpokladáme vykonať najneskôr do 10.06.2016

8.
Doplňujúce informácie :
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po lehote uvedenej v bode 7.2 tejto
výzvy nebudú predmetom skúmania, posudzovania a vyhodnocovania v rámci
zadávania predmetnej zákazky, a budú záujemcom vrátené neotvorené, pokiaľ bude
známa spiatočná adresa.
Ponuky predložené v stanovenej lehote budú archivované u verejného
obstarávateľa, verejný obstarávateľ ich odosielateľom nevráti a ich obsah a
informácie budú použité výlučne len na výber zmluvného partnera. Cenové ponuky
uchádzačov ani ich časti, verejný obstarávateľ nepoužije bez súhlasu predkladateľa.
Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky, ktorá nie je vzhľadom na jej finančný
limit definovaná v zákone o verejnom obstarávaní nadlimitnou zákazkou ani
podlimitnou zákazkou, postupuje tak, aby vynaložené náklady na obstaranie

predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, všetko v súlade s princípmi
verejného obstarávania a podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.
Doklady a dokumenty obsahujúce cenovú ponuku sa predkladajú v štátnom
jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.
Ak cenová ponuka bude obsahovať dokument v inom ako slovenskom jazyku, musí
byť predložený v cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zistí
rozdiel v obsahu predložených dokladov, rozhodujúci je preklad v štátnom jazyku.
Dokumenty predložené v českom jazyku nemusia byť preložené do slovenského
jazyka.
Verejný obstarávateľ v súlade s §16 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní
určuje, že komunikácia medzi verejným obstarávateľom a vyzvanými
subjektmi sa uskutoční písomne prostredníctvom pošty, osobným doručením,
elektronicky alebo ich kombináciou.
Zákazka sa netýka projektu/programu financovaného z fondov EÚ ani iných
fondov/

Dátum: 15.03.2016

Štatutárny zástupca verejného obstarávateľa:

Ing. Valéria Klapáčová, starostka obce

