Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Obec Krásnohorské Podhradie
Zastúpený:
Peter Bollo (starosta obce)
IČO:
00328421
Sídlo organizácie:
Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
Kontaktná osoba:
Peter Bollo
Tel:
0915 891 132
e-mail:
obec.krasnohorske.podhradie@centrum.sk
2. Názov predmetu zákazky:
Spracovanie PD stavby – Komunitné centrum Krásnohorské Podhradie
3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie PD stavby Novostavba komunitného centra Krásnohorské
Podhradie.
Pred podaním cenovej ponuky sa uchádzačom odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie
zákazky a nahliadnuť/vyzdvihnúť si podklady, potrebné pre vypracovanie ponuky. Obhliadku je
potrebné si dohodnúť s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa (Peter Bollo).
Dielo musí byť spracované v súlade s výzvou a príručkou pre žiadateľa pre Operačný program
Ľudské zdroje v rámci Výzvy zameranej na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier OPLZ-PO6-SC613-2016-2. Bližšie informácie nájdete na http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvyna-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-navystavbu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier-oplz-po6-sc613-2016-2
4. Lehota a miesto poskytnutia služieb:
Lehota:
do 14 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy
Miesto:
Obec Krásnohorské Podhradie, Hradná 156, 049 41 Krásnohorské Podhradie
5. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Predpokladaná hodnota zákazky:
10 845,33 eur bez DPH
6. Predkladanie ponúk:
Lehota: 21.02.2017 do 09.00 h.
Ponuky (doklad podľa bodu 9) je potrebné do uvedenej lehoty doručiť na adresu verejného
obstarávateľa a to doručením ponuky v listinnej forme alebo elektronicky vo forme podpísanej
(opečiatkovanej) naskenovanej ponuky na email kontaktnej osoby verejného obstarávateľa.
7. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa
a z finančných prostriedkov poskytnutých v rámci NFP z Operačného programu Ľudské zdroje.

Úhrada za dielo bude vykonaná nasledovne: 50 % ceny diela do 30 dní od prevzatia diela
a 50% ceny diela do 30 dní po schválení žiadosti o NFP riadiacim orgánom OP ĽZ.

8. Obsah ponuky:
1) Návrh na plnenie kritéria – cenová ponuka, vypracovaná podľa prílohy výzvy.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena za poskytované služby, vyjadrená v EUR s DPH
(v prípade neplatiteľa DPH cena celkom).
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží návrh najnižšej ceny.
10. Lehota viazanosti ponuky: do 28.02.2017
11. Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších
dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača poskytovať predmet zákazky, resp. predloženie
originálnych vyhotovení už predložených dokladov.
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj vtedy, ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Krásnohorské Podhradie, dňa 13.02.2017

................................
Peter Bollo
Starosta obce

Príloha: Návrh na plnenie kritéria

Príloha k výzve na predkladanie ponúk

Návrh na plnenie kritéria
Spracovanie PD stavby – Komunitné centrum Krásnohorské Podhradie

Uchádzač (názov, adresa, IČO): .......................................................................................

Kritérium

Cena v EUR bez
DPH

DPH

Cena v EUR s DPH
/Cena celkom
u neplatcu DPH/

Cena

Uchádzač je / nie je platiteľom DPH.

V .............................. dňa ..........................

................................................
Podpis oprávnenej osoby uchádzača

