Obec Figa, č. 11, 982 51 Figa
IČO: 00318671

Výzva na predkladanie ponúk
(prieskum trhu – poskytnutie služby)
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákazka na poskytnutie služby - s hodnotou zákazky rovnakou alebo vyššou ako 1 000 €
bez DPH a do 20 000 € bez DPH

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Telefón/fax
Mobil
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

ObecFiga
č. 11, 982 51 Figa
00318671
Imrich Palmont – starosta obce
047/5595311
0911 595311
obecfiga@post.sk
http://obecfiga.gemernet.sk

Verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.
2.

Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v znení neskorších predpisov.

3.

Predmet zákazky, opis služby:
Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: Oprava verejných priestranstiev
a choníkov v obci Figa – II.etapa
Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Figa, na parcele č. KNE 510/1 v k.ú. Figa
Spoločný slovník obstarávania CPV:
71242000-6

Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Predpokladaná hodnota zákazky: 3 100,00 € bez DPH
Stručný opis zákazky: Uchádzačom sa odporúča vykonať ohliadku miesta stavby:
rekonštrukcia miestnych peších komunikácií, aby si sami overili a získali potrebné informácie,
nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky
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Rozsah dodávky: Projektová dokumentácia má obsahovať:
a) Sprievodnú správu
b) Súhrnnú technickú správu
c) Výkresové časť
d) Celkové náklady stavby, výkaz-výmer.
4.

Návrh celkovej ceny zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje vypracovať cenovú ponuku s návrhom ceny zákazky bez DPH
a vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke uvedie: nie som platcom DPH.

5.

Rozdelenie zákazky na časti: NIE. Uchádzač musí predložiť ponuku na celú zákazku.

6.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

7.

Trvanie zmluvy alebo lehota poskytnutia služby:
Do 30.04.2014

8.

9.
10.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
- Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov, z rozpočtu obce.
- Predmet zákazky sa bude finacovať v súlade s § 19 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
- Úhrada sa uskutoční na základe faktúr predložených zhotoviteľom v zmysle podmienok
dohodnutých v zmluve o dielo.
Kontaktné osoby: Imrich Palmont, starosta obce, kontakt: 047/5595311, 0911 595311
Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Deň: 26.02.2014 hodina: do 14.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Figa, 982 51 Figa 11
Ponuka musí byť doručená v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla
uchádzača s označením: „POZOR SÚŤAŽ –NEOTVÁRAŤ“ s heslom: „“PD – Oprava verejných
priestranstiev“
Obsah ponuky:
- Návrh ceny bez DPH a vrátane DPH
- Uchádzač predloží :Doklad o oprávnení podnikať: Výpis zo živnostenského alebo obchodného
registra prípadne živnostenský list

11.

Otváranie a vyhodnotenie cenových ponúk :
dňa 26.02.2014 o 14.30 hodine na adrese verejného obstarávateľa: Obec Figa, 982 51 Figa 11
– bez účasti uchádzačov.

12.

Podmienky účasti uchádzačov:
§ 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
-

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu

 predloženie aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis zo živnostenského alebo
obchodného registra prípadne živnostenský list) – fotokópia
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13.

Pre verejného obstarávateľa bude najvýhodnejšia:
úplná ponuka s najnižšou cenou
Zmluva o dielo bude uzatvorená s uchádzačom, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
zákazky – za vypracovanie projektovej dokumentácie

14.

dodanie

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Jedná sa o verejné obstarávanie pre výber dodávateľa na poskytnutie služby v rámci zadania
zákazky v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky postupuje tak, aby
vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
Víťazný uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za poskytnutie služby bude vyzvaný verejným
obstarávateľom na predloženie zmluvy o dielo .
Aktuálny doklad o oprávnení podnikať - originál alebo úradne overenú fotokópiu dokladu predloží
víťazný uchádzač pred podpísaním zmluvy o dielo.

15.

Dátum zverejnenia informácie o zadávaní zákazky v profile verejného obstarávateľa:
14.02.2014

..................................................................
Imrich Palmont
Starosta obce
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