Vyhlásená súťaž 7.4.2014
Vykurovanie kult. dom a obecný úrad

Obstarávateľ

Obec Višňové
Popis zákazky
Vykurovanie kultúrny dom a obecný úrad - rekonštrukcia
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné údaje
Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou ,,Vykurovanie kult. dom a
obecný úrad - rekonštrukcia" v zmysle § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov uskutočňujeme prieskum trhu na výber dodávateľa
na zákazku s nízkou hodnotou.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Višňové
Sídlo: 013 23 Višňové 556
Zastúpená: Marta Brezovská – starostka obce
IČO:00648078
Kontaktná osoba: Marta Brezovská
Tel.: 04115972381
2. Typ zmluvy: zmluva o dielo
3. Názov zákazky: ,,Vykurovanie kultúrny dom a obecný úrad - rekonštrukcia"
4. Miesto dodania: Višňové
5. Rozsah ponuky: Uchádzač predloží ponuky na celý predmet zákazky
6. Termín dodania: bude dojednaný v zmluve
7. Popis plnenia: Realizácia rekonštrukcie v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie,
zodpovedný projektant : Ing. Andrej Kapjor PhD.
Práce a dodávky v zmysle výkazu a výmeru uvedenej projektovej dokumentácie.
8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Lehota na predkladanie cenovej ponuky: do 25.4.2014 do 12:00 hod.
Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať na adresu:
- poštou alebo osobne:
Obec Višňové
Sídlo: 013 23 Višňové 556
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponúk nebude prijatá a bude uchádzačovi
vrátená neotvorená.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený a musí obsahovať
nasledovné údaje:
- adresu verejného obstarávateľa

- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresu sídla (miesta) podnikania)
- označiť heslom súťaže pre predmet zákazky : ,,Vykurovanie kult. dom a obecný úrad rekonštrukcia" - súťaž
- cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.
Zároveň s ponukou požadujeme predložiť živnostenský list, prípadne výpis
z obchodného registra, resp. jeho ekvivalent.
K cenovej ponuke priložiť – referencie realizovaných projektov – zoznam
9. Vyhotovenie ponuky:
Vyhotovenie ponúk vykoná obstarávateľ dňa 29.4.2014 bez účasti uchádzačov.
O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní písomne.
S úspešným uchádzačom uzavrie verejný obstarávateľ zmluvu o dielo.
Neúspešnému uchádzačovi bude oznámené, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.
V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa
o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať námietky.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade predloženie vyšších cenových ponúk ako má
svoj cenový limit nikoho nevybrať, prípadne redukovať rozsah prác.
10. Podmienky účasti:
Budú splnené predložením dokladu o oprávnení podnikať s predmetom zákazky.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk : najnižšia cena
Príloha: Výkaz výmer

Vo Višňovom dňa 7.4.2014

Marta Brezovská
starostka obce

