Výzva na predloženie ponuky
I. Všeobecné informácie.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa.
Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
IČO:
Zastúpený:
Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Obec Zámutov
Obecný úrad Zámutov 434, 094 15
00332968
Stanislav Duda, starosta obce
Zámutov 434
Marek Višňovský
0902 913 120, 057/4496301
zamutov@zamutov.sk

2. Postup verejného obstarávania.
Postup podľa § 117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.

Predpokladaná hodnota zákazky: 11700€ bez DPH.
II. Opis predmetu zákazky.
1. Všeobecná charakteristika predmetu zákazky.
Názov:
CPV:
Druh:

Oplotenie futbalového ihriska Zámutov – 2. etapa
45000000-7 /stavebné práce/
služby

2. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oplotenia futbalového ihriska v dĺžke 118,71 m. Oplotenie je
navrhované zo zváraného pletiva, oceľových stĺpikov s modulom 2,55m, výška 2m na betónovom múre
výšky 0,5m z plotových tvárnic. Súčasťou je úprava svahu súbežne s oplotením.
Požiadavky a rozsah prác budú spresnené pri obhliadke.
3. Spôsob tvorby ceny:
Podľa priloženého výkazu výmer.

III. Obchodné a zmluvné podmienky.
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok.
Miesto dodania
Lehota dodania
Spôsob platby

Obec Zámutov
dohodou
prevodom
Splatnosť 30 dní

Výsledkom verejného obstarávania bude: Zmluva o dielo

IV. Súťažné podmienky
Kritérium: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky
Spôsob hodnotenia: Hodnotí sa cena vrátane DPH uvedená v ponuke uchádzača.
Určenie úspešného uchádzača: Úspešný bude uchádzač s najnižšou celkovou cenou.

V. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Miesto predloženia ponuky: poštou, osobne, mailom na Obecný úrad Zámutov 434, 094 15,
zamutov@zamutov.sk
Lehota na predloženie ponuky
Do 10 dní od doručenia výzvy
Lehota na dodanie alebo dokončenia predmetu zákazky:
Lehota dodania predmetu zákazky do 60 dní od odovzdania a prevzatia staveniska
Začatie prác bude do 5 dní od podpisu zmluvy o dielo.
V ponuke uchádzač predloží:

a) Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie poskytovať danú službu v súlade
s predmetom oslovenia – kópia
b) Vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
c) Cena za predmet obstarávania podľa výkazu výmer: cena bez DPH, sadzba DPH, cena s DPH,
v prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.

VI. Lehota viazanosti
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do: 31.12.2018
V Zámutove, dňa 15. 5. 2018

Stanislav Duda, starosta

