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Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 094 31 Hanušovce nad Toprou
Č. p.: 099/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Postup podľa ustanovení §117 zákona Č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia

verejného

Obec Petrovce
IČO:
DIČ:
Kontaktná adresa:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

obstarávatel'a

00332674
2020630315
Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89,09431
Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce
0901 919955
obecpetrovce@stonline.sk

Hanušovce nad Topľou

2. Názov zákazky

Rekonštrukcia

miestnych

3. Opis zákazky, množstvo

komunikácii

v obci Petrovce.

alebo rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky je stanovenie ceny za vykonanie rekonštrukcie miestnych komunikácii
zadania s výkazom výmer, ktorý tvorí súčasť tejto výzvy.
4. Predpokladaná

v rozsahu podľa

hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Na zadávanie
zákazky budeme postupovať v súlade s § 117 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
Úspešný uchádzač zabezpečí vykonanie prác do 30 pracovných dní od doručenia vyhodnotenia úspešnému
uchádzačovi.
6. Financovanie

zákazky

Zákazka bude financovaná
od doručenia faktúry.
7. Podmienky

z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní

účasti

Uchádzač musí spfňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona Č. 34312015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Splnenie podmienky účasti
preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra). (možno vyžiadať aj doklady na
preukázanie Technickej alebo odbornej spôsobilosti viď§ 34 zákona o verejnom obstarávaní).

8. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:
8.1. Kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (viď § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom
obstarávaní) a ďalšie doklady, ak sú vyžadované.
8.2. Ponuku - vyplnené prílohy k tejto výzve.
8.3. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný
uchádzač ..
9. Predkladanie

ponúk

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu obce v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: "Ponuka Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - Neotvéreť". Ponuka doručená po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi neotvorená).
1 O. Lehota na predkladanie

ponúk

Do 15.05.2018 do 13.00 h.
11. Lehota viazanosti

ponúk

Do 31.07.2018
12. Kritérium

na vyhodnocovanie

ponúk

Najnižšia cena s DPH.
13.0tváranie

a vyhodnocovanie

ponúk

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 15.05.2018 od 13.00 h. v kancelárii starostu obce.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na
prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na
prvom mieste v poradí.
14. Vyhodnotenie

ponúk sa riadi ustanoveniami

§ 53 zákona

o verejnom

obstarávaní.

15. Ďalšie informácie

Informácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná na poštové a na e-mailové adresy uchádzačov. Proti
rozhodnutiu obce o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať žiadosť o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Prílohy: 1. Krycí list rozpočtu
2. Rekapitulácia objektu stavby................
3. Zadanie s výkazom výmer ku všetkým častiam stavby podľa kódu z rekapitulácie

v Petrovciach 07.05.2018

Meno, Priezvisko
starosta obce

1 list
1 list
10 listov

