VÝZVA
na predloženie ponuky na uskutočnenie stavebných prác
(podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Obec Predajná

Sídlo:

Nám. Juraja Pejku 67, 976 63 Predajná

IČO:

00313751

Telefón:

048/619 21 19

Kontaktná osoba:

Ing. Tatiana Čontofalská, starostka obce

2. Predmet obstarávania:
2.1 Názov zákazky:
Oprava účelových miestnych komunikácií v obci Predajná
2.2 Opis zákazky:
Bodové opravy účelových miestnych komunikácií (vyrezanie a odstránenie asfaltu, penetrovanie, pokládka
asfaltobetónu ) v dlžke cca 200 m
Podmienkou účasti v prieskume trhu je obhliadka terénu.
2.3 Predpokladaná hodnota zákazky: 3 500 €
3. Termín realizácie:
Od účinnosti „Zmluvy o dielo“ do 31.10.2013
4. Typ zmluvy:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v platnom
znení.
5. Podmienky účasti v prieskume trhu:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať .
6. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná cena predmetu zákazky musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v z. n. p.
a uvedená v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
- ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v ponuke.

7. Lehota a podmienky predkladania ponúk:
Ponuku predloží do 30.9.2013 do 10:00 hod v zalepenej obálke s označením:

Súťažná ponuka „Oprava

účelových komunikácií“– neotvárať na Obecný úrad v Predajnej, Nám. J. Pejku 67, 976 63 Predajná.
Otváranie ponúk je neverejné.
8. Práva verejného obstarávateľa:
V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej zmluvy (v lehote
viazanosti ponúk), verejný ostarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí
v zmysle platného vyhodnotenia prieskumu trhu.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených súťažných ponúk, ak budú
neregulérne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku
voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na predkladanie ponúk sa po procese
vyhodnotenia a skončení lehoty viazanosti ponúk uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie
o súťaži u verejného obstarávateľa.
S vybratým uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo, v ktorej si obstarávateľ vyhradzuje právo obmedziť
rozsah prác a dodávok.
Z prieskumu trhu bude vylúčený uchádzač, ak nastane stav v zmysle § 33, ods. 5, § 39 ods. 5, § 42 ods.1 a ods. 4
zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuka uchádzača, v ktorej nebudú uvedené všetky požiadavky bude podľa § 42 ods. 1 citovaného zákona
z prieskumu trhu vylúčená.
V prípade, že uchádzač nepredloží podpísanú zmluvu o dielo bude jeho ponuka podľa § 42 ods. 1 citovaného
zákona z prieskumu trhu vylúčená.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cenová ponuka – celková cena s DPH.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené v tejto výzve na predloženie
ponúk sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
V Predajnej, 26.9.2013
Ing. Tatiana Čontofalská
starostka obce

-

