Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 09431 Hanušovce nad Topľou

Č. p.: 110/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Postup podl'a ustanovení §117 zákona

Č.

343/2015 o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a
Verejný obstarávatel':
IČO:
OIČ:
Kontaktná adresa:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

Obec Petrovce

00332674
2020630315
Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89, 09431 Hanušovce nad Topl'ou
Ing. Miroslav BOBRIK, starosta obce

0901 919955
obecpetrovce@stonline.sk

2. Názov zákazky
Obnova pamätníka "Partizánske

letisko Petrovce"

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Vybudovanie podstavca, ktorý tvorí zhutnený násyp založený vo výkope s povrchom betónová zámková dlažba
s betónovým obrubníkom osadeným po obvode. Tri bočné steny v tvare lichobežníka budú spevnené zhutnením
a zatrávnené. Na vytvorenom podstavci bude umiestnený pamätník a informačná tabuľa. Podstavec
s pamätníkom a informačná tabul'a bude umiestnená na parcele E KN Č. 279, zapísanej na LV Č. 320, k. Ú.
Petrovce a druhá informačná tabuľa bude umiestnená na parcele E KN Č. 118, zapísanej na LV Č. 490 k. Ú.
Petrovce. Informačné tabule budú založené na betónových pätkách a tvorí ich drevená konštrukcia so strieškou.
4. Predpokladaná 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. Lehota na dodanie predmetu zákazky
Do 4 týždňov od uzatvorenia zmluvy o dielo.
6. Financovanie zákazky
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti 30 dní
od doručenia faktúry.
7. Podmienky účasti
Uchádzač musí splňat' podmienku účasti podl'a § 32 ods.1 písm. f) Zákona Č. 343/2015 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 oprávnenosti dodávať tovar tohto druhu.
8.2 Ponuku - vyplnenú prílohu č.1 a 2 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
Obnova pamätníka "Partizánske letisko Petrovce" - Neotvárat"'. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na
predkladanie ponúk, sa vráti záujemcovi neotvorená.
10. Lehota na predkladanie

ponúk

Do 22.06.2018 do 12.00 hod.
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 22.06.2018 od 12.00 hod. 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 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.

v Petrovciach 19.06. 2018

<····
starosta obce

Prílohy: 1. Formulár Ponuka
2. Rozpočet

1 list
4 listy

