VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nižšou hodnotou
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení na uskutočnenie stavebných prác
„Oprava miestnych komunikácií v k.ú. obce Malužiná“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie: Obec Malužiná
Sídlo organizácie: Malužiná 53, 032 34 Malužiná
IČO: 00315621
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. L. Hrádok
Č. účtu: SK 22 5600 0000 0016 0993 1002
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Martin Španko
Telefón a fax : 044/5292221, 0948/477792
E-mail: obecmaluzina@stonline.sk

2. Podrobný opis predmetu zákazky :
Predmetom zákazky je „Oprava miestnych komunikácií v k.ú. obce Malužiná“: Oprava pozostáva z:
- Odstránenie asfaltového krytu do 200 m2, hrúbky do 50 mm
- Odstránenie blata, prachu, resp. hlineného nánosu z povrchu podkladu asfalt. krytu
- Postrek asfaltový spojovací bez posypu od 0,50 do 0,70 kg/m2
- Asfaltový betón AC 11 o položenie hrúbka po zhutnení 60 mm
- Výmera opravovanej komunikácie bude určená pri obhliadke
Obhliadku a konzultáciu miesta uskutočnenia stavebných prác možno vykonať po telefonickom
dohovore s p. Martinom Špankom, starostom obce. Výdavky spojené s touto obhliadkou budú na
ťarchu uchádzača.
3. Typ a druh zákazky:
Oprava miestnych komunikácií v k.ú. obce Malužiná
4. Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania :
Financovanie predmetu zákazky bude z finančných prostriedkov obce Malužiná. Financovanie bude
prebiehať na základe faktúry po prevedení prác, najneskôr do 30 pracovných dní.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Malužiná
6. Lehota na plnenie predmetu zákazky:
Najneskôr do 20.7.2018.
.
7. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Do 15.6.2018 do 12,00 hod.
8. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť :
Adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1. V prípade osobného doručenia uchádzači
odovzdajú ponuku do podateľne.
Ponuka musí byť podaná v zapečatenej obálke a obálka musí obsahovať :
názov a adresu verejného obstarávateľa
obchodné meno a sídlo uchádzača
označenie „Súťaž – Neotvárať“
heslo súťaže „Oprava miestnych komunikácií“

Ponuku je možné zaslať aj elektronickej forme na e-mail obecmaluzina@stonline.sk

9. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
- Identifikačné údaje uchádzača – obchodný názov, adresa sídla uchádzača, meno, priezvisko
a funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača, IČO, IČ DPH, kontaktné telefónne čísla a e-mailová
adresa,

-

kópia oprávnenia na podnikanie, výpis z obchodného registra alebo živnostenského registra
(verejný obstarávateľ bude pri podpise zmluvy vyžadovať takýto doklad v origináli alebo v overenej
kópii)
- vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom vo výzve,
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
- vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
- ponukový list, kde bude uvedený spôsob tvorby ceny na uskutočnenie stavebných prác
10. Spôsob určenia ceny :
- V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov sa považujú ceny
uvedené v ponuke za ceny maximálne.
- Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
- Ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy.
- Ak uchádzač je platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení :
Navrhovaná zmluvná cena bez DPH
Sadzba DPH a výška DPH
Navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH
- Ak uchádzač nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Súčasne na túto
skutočnosť v ponuke upozorní.
- Uchádzač bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby celková
cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle výzvy z hľadiska uskutočnenia stavebných
prác.
11. Kritérium na hodnotenie ponúk :
Najnižšia cena za predmet zákazky vrátane DPH
12. Uzatvorenie zmluvy :
Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom výsledok na základe prieskumu trhu štandardným
spôsobom
- Zmluvu o dielo bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
- Zmluvu je potrebné uzatvoriť do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia

V Malužinej: 10.05.2018

Martin Š p a n k o
Starosta obce

