Výzva na predloženie ponuky
I. Všeobecné informácie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie:
Obec Mníšek nad Hnilcom (ďalej len obstarávateľ)
Sídlo organizácie:

055 64 Mníšek nad Hnilcom 292

IČO:

00329380

Zastúpený:

Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce

Kontaktné miesto:

Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom, č.292

Kontaktná osoba:

Ing. Ľudovít Kujnisch

Telefón:

053/4799113, 0905475941

E-mail:

obec@mnisek.sk

2. Postup verejného obstarávania
Postup podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/ 2006 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II. Opis predmetu zákazky
1. Druh zákazky: Stavebné práce
2. Názov zákazky: Spevnené plochy pri lekárni v obci Mníšek nad Hnilcom
3. Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

Zabezpečenie vyhovujúceho stavu pre bezbariérový prístup z cesty, resp. z chodníka
na plochu pri objekte lekárne, ako aj zabezpečiť organizáciu pohybu osobných
automobilov a chodcov na spevnenej ploche.
4. Technická špecifikácia predmetu zákazky – viď príloha č. 4 - technická správa v PD
5. Zoznam položiek predmetu zákazky je uvedený v prílohe .č. 1 k tejto výzve (výkazvýmer)
III. Obchodné a zmluvné podmienky.
1. Všeobecná charakteristika zmluvných podmienok
Miesto uskutočnenia stavebných
Mníšek nad Hnilcom, budova lekárne
prác
Lehota dodania
60 dní od uzatvorenia zmluvy o dielo
Predpokladaná hodnota zákazky
20.000 € bez DPH
Spôsob platby
úhradou vystavených a obstarávateľom
odsúhlasených faktúr
Splatnosť
15 dní
Záručná doba
36 mesiacov odo dňa odovzdania diela
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Jej
súčasťou bude aj výzva na predloženie ponuky a ponuka uchádzača.
Zmluvu predloží len úspešný uchádzač na základe doručeného oznámenia.

IV. Súťažné podmienky
Kritérium
Spôsob hodnotenia
Celková cena
za predmet
cena bez DPH
zákazky
kladné hodnotenie
investorov v obdobných
referencie
zákazkách (s kontaktom na
obstarávateľa)

Určenie úspešného uchádzača
Úspešný bude uchádzač s najnižšou
cenou bez DPH.
min. 2 kladné referencie (v prípade, že
uchádzač už pracoval pre obstarávateľa,
jednou z referencií musí byť obstarávateľova)

V. Obsah ponuky
1.
2.
3.
4.

Ocenený zoznam položiek predmetu zákazky (výkaz – výmer)
Vyplnený a podpísaný formulár ponuka
Čestné vyhlásenie uchádzača
Referencie v zmysle bodu č. IV.

VI. Miesto a lehota na predloženie ponuky
Miesto predloženia ponuky
Obecný úrad Mníšek nad Hnilcom, č.292

Lehota na predloženie ponuky
11. 05. 2015 do 14:00 hod.

Ponuky sa predkladajú v uzavretej obálke na ktorej bude uvedený názov predmetnej
zákazky v nasledovnej podobe: Cenová ponuka – Spevnené plochy pri lekárni
v obci Mníšek nad Hnilcom – neotvárať!

V Mníšku nad Hnilcom, dňa 27. 04. 2015

Ing. Ľudovít Kujnisch, starosta obce

Prílohy:
1. Výkaz - výmer
2. Formulár ponuka
3. Čestné vyhlásenie uchádzača
4. Technická špecifikácia predmetu zákazky

