Výzva na predloženie ponuky k zákazke
Obec Tvrdomestice ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky
za účelom výberu zhotoviteľa prác / dodávateľa tovaru / poskytovateľa služby na predmet zákazky:
Názov zákazky:
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tvrdomestice
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Tvrdomestice
Adresa :
Obecný úrad v Tvrdomestice 42, 956 22
IČO:
00800104
DIČ:
2021234666
Kontaktná osoba:
Jozef Beňo, t. č. 0905 869 940
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky sú stavebné práce – rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Tvrdomestice na par. č.
1270. Zákazka zahŕňa:
-dopravu materiálu na stavbu
-náklady na odvoz a likvidáciu odpadu a poplatok za uloženie odpadu
-predloženie dokladov preukazujúcich splnenie predmetu zákazky:
- certifikáty a atesty použitých materiálov
- ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky
- stavebné práce CPV 45000000-7
Rozsah plnenia:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Variantné riešenie sa neumožňuje
Obhliadka staveniska sa uskutoční v pondelok t. j. 23. 10. 2017 o 10.00hod.
Termín realizácie:
Do konca roka 2017
Predpokladaná hodnota zákazky:
17 000 EUR bez DPH
Náležitosti ponuky:
Cena na predmet zákazky musí byť stanovená v EUR bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie
navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platcom DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 24. 10. 2017 do 12:00 hod. s označením „Cenová ponuka na rekonštrukciu
MK v obci Tvrdomestice - neotvárať“.
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou zásielkou alebo
osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu: Obec Tvrdomestice, Obecný úrad
v Tvrdomesticiach 42, 956 22 alebo elektronicky na mailovú adresu: obectvrdomestice@mail.t-com.sk.
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej písomnej ponuky
bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať najnižšiu
cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo na
predmet zákazky.
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky „Výzvy“
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola „Výzva“ zverejnená

Ďalšie informácie:
- všetky náklady na výdavky spojené s predložením ponuky znáša uchádzač
- ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa predložené v lehote na predkladanie
ponúk sa uchádzačom nevracajú a zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.
- uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba, alebo ako splnomocnený člen
skupiny za členov skupiny.
Tvrdomestice 17. 10. 2017

Jozef Beňo
starosta obce
Príloha č. 1: Návrh uchádzača na plnenie kritéria
Príloha č. 2: Oprava krytu MK v obci Tvrdomestice výkaz výmer
Príloha č. 3: Oprava krytu MK v obci Tvrdomestice rozpočet
Príloha č. 4: Zmluva o dielo

