OBEC ZÁHRADNÉ
Tulčícka 271/2, 082 16 Z Á H R A D N É
Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší predpisov (ďalej len „zákon“)
Druh zákazky:

Zákazka- stavebné práce

I. Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa
Úradný názov: Obec Záhradné
IČO: 00328022
Poštová adresa: Tulčícka 271/2
Miesto/obec: Záhradné
PSČ: 082 16
Kontaktná osoba: Ing. Anton Gašpár - starosta obce
telefón/fax: 051 4557725
E-mail: starosta@obeczahradne.sk
Internetová adresa: www.obeczahradne.sk
II. Opis
II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:
„Šatne školského ihriska – povrchová úprava exteriéru - fasáda.“
II.2. Druh zákazky a miesto dodania tovaru:
Zákazka- stavebné práce
Hlavné miesto dodania tovaru: Záhradné - ZŠ
II.3. Stručný opis predmetu obstarávania:
Predmetom obstarávania je povrchová úprava exteriéru šatní školského
ihriska.
.
Kompletnosť poskytnutých prác:
a/ bočné 750 cm x 300 cm a zadná stena /1350 cm x 300 cm/
- zateplenie polystyrénom hrúbky 5 cm
- sieťka, lepidlo
- jemná povrchová omietka a farba
b/ predná stena /1350 cm x 300 cm/
- podkladové laty 3 cm
- polystyrén 3 cm
- drevený obklad hrúbky 2 cm
c/ sokel
- tvrdený polystyrén 2 cm,...marmolit
- ceny za práce je potrebné posielať s DPH
Termín realizácie: od 08. 09 2014 do 30.09.2014
Predpokladaná cena zákazky: 3 000 € s DPH
II.4. Možnosť predloženia ponuky: Len na celý predmet zákazky.
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II.5. Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
II.6. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
II.7. Mena: EUR
III. Finančný zdroj:
Predmet obstarávania bude financovaný z vlastných zdrojov obce a účelová
dotácia PSK.
IV. Úhrada za informácie a podklady k spracovaniu cenovej ponuky:
Nie
V. Obchodné podmienky zabezpečenia predmetu zákazky:
Úspešnému uchádzačovi bude vypracovaná objednávka.
Verejný obstarávateľ určuje minimálny zoznam zmluvných podmienok, do ktorých
premietne nasledujúce základne zmluvné podmienky:
VI.1 Do základných zmluvných podmienok je záujemca povinný zahrnúť
tieto zmluvné podmienky:
 Záujemca bude fakturovať predmet zákazky po dodaní predmetu
zákazky
 Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúru zhotoviteľom je do 30
dní od jej doručenia objednávateľovi.
VI. Podmienky účasti
VI.1 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
VI.1.1 Identifikačné údaje uchádzača ( meno, adresa, telefón, fax)
VI.1.2 Doklady spĺňajúce podmienky účasti v tomto rozsahu:
VI.1.2.1.Záujemca predkladá doklad o oprávnení vykonávať predmet činnosti
VII. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti:
Obstarávateľ dáva možnosť vypracovanie cenovej ponuky len na celý predmet
zákazky.
VIII. Ďalšie informácie:
IX. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky je potrebné predkladať na adresu uvedenú v bode 1, tejto výzvy,
v termíne do 02. 09. 2014, do 13,00 hod, s označením „Šatne školského
ihriska – povrchová úprava exteriéru - fasáda.“- NEOTVÁRAŤ “, alebo emailom na adresu: starosta@obeczahradne.sk
X. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
 Najnižšia cena predmetu zákazky v eurách vrátane DPH
XI. Termín vyhodnocovania ponúk: 03.09.2014
XII. Typ zmluvy (dohody): Objednávka
V Záhradnom 27. 08. 2014
Ing. Anton Gašpár
starosta obce
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