
Obec Somotor Obecný úrad Somotor
Obchodná 39/7
076 35  Somotor

Výzva na predkladanie ponúk 

Výzva na predkladanie ponúk sa vyhlasuje / zadáva pre: zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: §7 odsek 1 písm. b) ZVO

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Obchodné meno / Názov Obec Somotor
Poštová adresa Obchodná 39/7

076 35 Somotor
IČO 00331945
Kontaktná osoba Ján Juhász, starosta obce
tel. č. 0905 704 112
e. mail  obecsomotor@gmail.com

2. Názov zákazky:  
„Oplotenie Materskej školy - Óvoda Somotor“ 

3. Druh zákazky:  stavebné práce

4. Stručný opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka a montáž oplotenia materskej školy  v obci Somotor.

5. Spoločný slovník obstarávania  

Predmet zákazky CPV podľa slovníka
Montáž oplotenia 45342000-6

6. NUTS kód
SK042

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   6 970,62 Eur bez DPH

8. Miesto uskutočnenia stavby:  Obec Somotor

9. Technická  špecifikácia predmetu zákazky  Viď. priložený výkaz výmer (zadanie)
     
10. Rozdelenie predmetu zákazky

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

11. Možnosť predloženia variantných riešení

Verejný obstarávateľ neumožňuje záujemcom predložiť variantné riešenia.

12. Podmienky predkladania cenovej ponuky a spôsob určenia ceny

12.1. Uchádzač predloží ponuku poštou resp. osobne na poštovú adresu:  Obec Somotor,  Obchodná
39/7, 076 35 Somotor.  Na obálku je potrebné uviesť:  „Oplotenie Materskej školy - Óvoda
Somotor“
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12.2. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty pri výbere dodávateľa sa predkladajú v štátnom jazyku. 

12.3. Cena bude  stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.  Cena musí obsahovať všetky náklady pozostávajúce zo súčtu
jednotlivých položiek podľa priloženého zadania – výkazu výmer.

13. Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 25.05.2018 do 12:00 

14. Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 30.6.2018.

15. Obsah ponuky :

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady v listinnej podobe:

- Identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo, IČO, DIČ, kontakt, atď.)
- cenovú ponuku na predmet obstarávania,  vypracovanú podľa priloženého zadania – výkazu výmer

a podpísanú  osobou oprávnenou konať za uchádzača 
- fotokópiu  dokladu  o  oprávnení  uskutočňovať  stavebné  práce,  ktorý  zodpovedá  predmetu

zákazky. 

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
 
17. Navrhnutý spôsob vzniku záväzku:  

Na základe objednávky.

18. Trvanie zmluvy:  do 3 mesiacov od zadania zákazky 
     

19. Minimálne obchodné a zmluvné podmienky:

Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. 
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na základe riadne vystavenej faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi pre daňové doklady.
Splatnosť faktúry bude 14 dní od vystavenia faktúry.
Prílohou zmluvy o dielo bude podrobný rozpočet stavby vypracovaný v rozsahu priloženého zadania.

20. Ďalšie informácie 

20.1. Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obce.

20.2. Výsledok  z porovnania  cenových  ponúk  bude  zaslaný  úspešnému  uchádzačovi  a  neúspešným
uchádzačom do 10 dní odo dňa lehoty na predkladanie cenových ponúk podľa bodu 13 tejto výzvy. 

Príloha:
- Zadanie – výkaz výmer

V Somotore, 10.5.2018  

            
                     Ján Juhász
                  starosta obce

Zverejnené: 10.5.2018


