Výzva na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Zastúpený:
Kontaktné miesto:
IČO:
Telefón/fax:
E-mail:
Web:

Obec Piskorovce
Pavol Šatník, starosta
Obecný úrad Piskorovce, Piskorovce 31, 094 05
Holčíkovce
00 332 682
0918 398 682
opiskorovce@gmail.com
www.piskorovce.ocu.sk

2. Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti:
Druh verejného obstarávateľa:

verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b)

Názov zákazky:
„Obnova okolia kultúrneho domu v obci Piskorovce“
1. Predmetom zákazky budú: stavebné práce v zmysle PD a výkazu výmer
Číselný kód z Hlavného slovníka, prípade alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného
slovníka obstarávania (CPV/SSO):
Hlavný predmet zákazky:
Hlavný slovník: 45000000-7

2. Výsledkom verejného obstarávania bude – Zmluva o dielo
3. Predpokladaná hodnota zákazky je: 29 124,30 EUR bez DPH
4. Druh zákazky: práce
5. Lehoty dodávky: do 08/2016
6. Miesto dodania služieb: Obec Piskorovce
7. Splatnosť faktúr sa stanovuje do 60 dní odo dňa ich vystavenia.
8. Predkladanie ponúk:
a) Lehota na predloženie ponuky: 04.03.2016 , do 10,00 hod
b) Ponuku doručiť na adresu:
Obecný úrad Piskorovce, Piskorovce 31, 094 05 Holčíkovce

c) Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom
jazyku (slovenskom), poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku
predložiť v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo
miesta podnikania uchádzača s označením názvu predmetu zákazky
„Obnova okolia kultúrneho domu v obci Piskorovce - Práce“
a nápisom „ Súťaž neotvárať ! “
9. Otváranie ponúk sa uskutoční 04.03.2016 o 10,05 hod na adrese:
Obecný úrad Piskorovce, Piskorovce 31, 094 05 Holčíkovce
10. Podmienky účasti
Osobné postavenie uchádzačov.
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zákona. Ich splnenie uchádzač preukáže
predložením dokladu o oprávnení poskytovať práce.
Požadované doklady uchádzač predloží v listinnej podobe – fotokópia.
11. Kritériá na hodnotenie ponúk:
-

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka obsahuje v porovnaní
s ostatnými ponukami najnižšiu cenu.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH tak na to upozorní. Verejný obstarávateľ určí
úspešného uchádzača a uchádzačov neúspešných.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ zriadi na vyhodnotenie komisiu – pracovnú skupinu, ktorá
nebude komisiou ustanovenou podľa § 40 zákona o verejnom obstarávaní, no pre
zabezpečenie transparentnosti bude dohliadať na objektivitu hodnotenia splnenia
podmienok účasti a vyhodnotenia ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk.
Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk
je verejné, t.j. za možnej účasti uchádzačov.
Cieľom zasadnutia komisie na otváraní ponúk je preveriť, či sú ponuky doručené
v predpísanej lehote, či sú v predpísaných obálkach správne označených, či sú
kompletné, či spĺňajú základné požiadavky uvedené vo výzve. Najnižšia cena
ponúknutá uchádzačom je podklad pre identifikáciu úspešnej ponuky (víťaznej
ponuky). Predpokladaný termín oznámenia výsledku je do 5 pracovných dní od
otvárania ponúk telefonicky, resp. el. poštou.
13. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ bude podľa § 34 ods. 17 zákona o verejnom obstarávaní
uplatňovať pri realizácii zmluvy o dielo osobitné podmienky plnenia zmluvy týkajúce

sa sociálnych hľadísk, a to vo vzťahu k ľuďom znevýhodneným na trhu práce kvôli
príslušnosti k rómskemu etniku.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy budú súčasťou Zmluvy o dielo.
V prípade, že zhotoviteľ bude realizovať zákazku v obci z Atlasu rómskych komunít
2013, sa zhotoviteľ zaviaže, že požiadavku na uplatnenie sociálneho aspektu
uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020 uplatňovať
vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít, t. j. pri zákazkách
realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne hľadisko
uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK. Atlas rómskych komunít 2013
(http://www.minv.sk/?atlas_2013)
Poznámka: Pokiaľ sa v predloženej dokumentácii uvádza konkrétne typové
označenie materiálov a výrobkov, je potrebné tieto údaje chápať ako informatívne,
orientačné, to znamená, že ich možno zameniť ekvivalentným materiálom alebo
výrobkom iného výrobcu, pričom základné parametre nesmú byť nižšie ako má
uvedený prvok.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na
požadovanú zákazku v súlade s touto výzvou.

..............................................
Pavol Šatník
starosta obce Piskorovce

VZOR:
Verejný obstarávateľ: Obec Piskorovce
Názov predmetu zákazky :
„Obnova okolia kultúrneho domu v obci Piskorovce“
a) Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón,
fax, e-mail, bankové spojenie ...).
.......................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.
.......................................................................................................................................
.
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – ponuková cena
Cena bez DPH za celý predmet
zákazky:

........................................,-€

Výška a sadzba DPH
........................................,-€

Cena vrátane DPH za celý
predmet zákazky:

........................................,-€

d) Doklad o oprávnení dodávať práce, osvedčenie /fotokópia
V ............................. dňa: .............................

.............................................................................
Odtlačok pečiatky a podpis štatutárneho zástupcu

