ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
Podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. O verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky na stavebné práce
„Oprava strechy KD“
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Obstarávateľ:
Obec Plavecký Mikuláš
Plavecký Mikuláš 307, 906 35
IČO: 00309796
DIČ: 2021086793
kontaktná osoba: Marta Hlavatá
telefón: 0907 436 537
e-mail: starosta@pmikulas.sk
web: www.plaveckymikulas.sk
Predmet zákazky :
Predmetom zákazky je „ Oprava strechy kultúrneho domu Plavecký Mikuláš“
Popis zákazky:
- Výmena pôvodnej krytiny za novú krytinu cca. 440 m2 s povrchovou úpravou
krytiny
- Nové latovanie
- Oplechovanie komínov
- Klampiarske práce - výmena žľabov a zvodov – pravá strana
- Ochranný pás proti vtákom na stenu pod strechou
V zmysle predbežného výkresu pôdorysu strechy a reálneho stavu.

Typ zákazky
Zákazka na dodanie stavebných prác v zmysle ustanovenia § 3 zákona o verejnom
obstarávaní.
Predpokladaná hodnota zákazky: 14 000.00 € s DPH
Zdroj finančných prostriedkov:
Verejný obstarávateľ sa uchádza o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v rámci programu MUNICIPALITY – interný program Eustreem a Nadácie. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. Úhrada predložených faktúr (daňových
dokladov) za predmet zákazky bezhotovostným prevodom v zmysle príslušných
platných predpisov. Lehota splatnosti faktúr bude do 30 dní od riadneho prevzatia
diela a doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.

Miesto a termín uskutočnenia predmetu zákazky :
Miesto dodávky: obec Plavecký Mikuláš
Termín prác : 1.Q.2014
Platnosť ponuky :
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk je verejným obstarávateľom stanovená do 31. 12. 2014.
Vysvetľovanie podmienok :
V prípade potreby objasniť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, alebo
vykonať obhliadku miesta dodania tovaru, môže ktorýkoľvek zo záujemcov u kontaktnej
osoby uvedenej v bode č. I. výzvy po predchádzajúcom ohlásení.
Vyhotovenie a jazyk ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu. Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú
v štátnom jazyku. Verejný obstarávateľ požaduje v prípade úspešnej ponuky záručnú
dobu 2 roky .
Obsah ponuky:
- ponuková cena celkom v EUR s DPH podpísaná štatutárnym orgánom ,
- fotokópia dokladu o oprávnení podnikať
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov. Ponuková cena musí byť uvedená ako konečná, ktorá
zahŕňa všetky náklady na uskutočnenie predmetu zákazky.
Ak je uchádzač platiteľom DPH , navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH
- sadza a výška DPH
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH , uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v ponuke celkom.
Na skutočnosť , že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

Predkladanie ponúk:
Ponuky je možne doručiť poštovou zásielkou na adresu: Obec Plavecký Mikuláš,
Plavecký Mikuláš 307, 906 35 alebo osobne v termíne do: 24.1.2014 do 12.00 hod.

Hodnotenie ponúk:
Ponuky budú vyhodnocované len podľa kritérií na hodnotenie ponúk.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EURO s DPH.
Maximálna bodová hodnota je za najnižšiu ponukovú cenu, pri ostatných ponukách sa
bodová hodnota určí úmerou, ako podiel najnižšej navrhovanej ceny z ponúk
a navrhovanej ceny príslušnej vyhodnocovanej ponuky, prenásobený maximálnym
počtom bodov pre uvedené kritérium. Všetky výpočty sa zaokrúhľujú na jedno
desatinné miesto.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o prijatí ponuky a súčasne bude
vyzvaný na predloženie kúpnej zmluvy.

Marta Hlavatá
starosta obce Plavecký Mikuláš

Prevzal :
Dňa:

