OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU
Obecný úrad č.223
023 03 Zborov nad Bystricou
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tel.: 0412304081
IČO:00314366

e-mail: viera.valkova@zborovnadbystricou.sk
DIČ:2020553348
č.ú.: 0290092002/5600

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
(zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác)
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.

1. NÁZOV, ADRESA, KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov:

OBEC ZBOROV NAD BYSTRICOU

Sídlo:

Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou

Starosta obce:

PaedDr. Juraj Hlavatý

IČO:

00314366

DIČ:

2020553348

Telefón:

041 230 40 81

Fax:

041/43 91 439

Stránkové hodiny:

prac. dni od 7.00 hod do 14.00 hod

Kontaktná osoba:

PaedDr. Juraj Hlavatý, t. č. 0917 942 367

E-mail: :

starosta@zborovnadbystricou.sk
viera.valkova@zborovnadbystricou.sk

2. METÓDA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Obec Zborov nad Bystricou ako verejný obstarávateľ postupuje podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákazka
s nízkou hodnotou) z dôvodu, že pre spracovanie cenovej ponuky je nevyhnutná osobná obhliadka miesta
hasičskej zbrojnice, nakoľko pôjde o jej rozsiahlejšiu rekonštrukciu.
3. PREDMET ZÁKAZKY
Názov zákazky: ,,Obnova hasičskej zbrojnice Zborov nad Bystricou"
Druh zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác (podľa § 117)
Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
Špecifikácia predmetu zákazky:
V rámci predmetu zákazky pôjde o rozsiahlu rekonštrukciu požiarnej zbrojnice, ktorá bude pozostávať z:
•

obnovy povrchových úprav - stien, stropov a podláh

•

výmeny dvojkrídlových vstupných dverí za sekčné garážové brány
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vyspádovania vstupnej plochy, ktorú tvorí zámková dlažba a z jej odvodnenia do žľabov kvôli
stojacím mlákam pred vstupom do objektu

•

výmeny elektroinštalácie

•

výmeny rozvodov kúrenia

Obnova hasičskej zbrojnice prispeje k skvalitneniu práce a pohodlia dobrovoľných hasičov, ako aj k zvýšeniu
ochrany uskladnenia techniky a príslušenstva dobrovoľných hasičov.
Osobná obhliadka miesta hasičskej zbrojnice je možná počas úradných dní, v rámci úradných hodín
po telefonickom dohovore na tel. čísle 0917 942 367 (kontaktná osoba – PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce).
Súpis stavebného materiálu vrátane požadovaných stavebno-montážnych prác, ktoré je potrebné naceniť,
tvoria Prílohu č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy.
4. TYP UZATVÁRANEJ ZMLUVY
Zmluva o dielo
5. MOŽNOSŤ ROZDELENIA CENOVEJ PONUKY
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
6. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY
Predpokladaná hodnota celej zákazky je 36 123 € bez DPH. V cene je zahrnutá aj doprava a dodanie tovaru
na uskutočnenie stavebných prác do miesta dodania predmetu zákazky.
7. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PLATOBNÉ PODMIENKY
Cena za predmet zákazky bude uhradená z finančných prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
a z vlastných finančných prostriedkov obce. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.

8. OBSAH PONUKY
Cenová ponuka (Príloha č. 1: Výkaz – výmer) musí obsahovať
•

cenu v eurách bez DPH,

•

cenu v eurách vrátane DPH,

•

informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH

9. LEHOTA NA DODANIE PREDMETU ZÁKAZKY
Verejný obstarávateľ stanovuje podmienku uskutočnenia stavebných prác do 30.06.2019.
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10. TERMÍN A MIESTO PREDLOŽENIA CENOVEJ PONUKY
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 31. októbra 2018 do 09.00 hod.
Spôsoby doručenia ponúk:
Poštou alebo osobne na adresu:

Obec Zborov nad Bystricou
Obecný úrad 223
023 03 Zborov nad Bystricou

Cenové ponuky uchádzači predložia v uzavretých obálkach s označením: ,,Cenová ponuka - ,,Obnova
hasičskej zbrojnice Zborov nad Bystricou“ – NEOTVÁRAŤ.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
11. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH za predmet zákazky.
12. OZNÁMENIE VÝSLEDKU
Výsledok vyhodnotenia predložených cenových ponúk oznámi verejný obstarávateľ uchádzačom písomne.
Dátum odoslania výzvy 3 záujemcom 12.10.2018

PaedDr. Juraj Hlavatý
starosta obce
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