Obec Veľké Uherce

Záujemca

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
583/2015

Vybavuje/linka
Ing.Chalupová

Veľké Uherce
31.07.2015

Vec:Prieskum trhu – Výzva na predkladanie ponúk
.
Verejný obstarávateľ obec Veľké Uherce obstaráva zákazku podľa ustanovenia § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Uherce
Sídlo:
Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
IČO:
00311294
Kontaktné miesto:
Veľké Uherce 360, 958 41 Veľké Uherce
Kontaktná osoba:
Ing. Alena Chalupová
Tel:
0908 614 174
E-mail:
starosta@velkeuherce.sk
Predmet zákazky:Spracovanie projektovej dokumentácie:
1. Zateplenie budovy kultúrneho domu
2. Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu
3. Rekonštrukcia kúrenia v materskej škole
Druh zákazky:

služby

Predpokladaná hodnota zákazky: 1.
2.
3.

2 400 eur bez DPH
1 000 eur bez DPH
600 eur bez DPH

CPV/Spoločný slovník verejného obstarávania:
71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby
PSČ:
958 41
Telefón: 038/748 62 01
Fax:
038/748 64 21

Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu: 0802676010/5600

IČO: 00 311 294
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Opis predmetu zákazky a množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

1. Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia budovy kultúrneho domu, a to
zateplenie strechy, zateplenie fasády, výmena okien, dverí a ostatných sklenených výplní .
Miesto stavby Veľké Uherce súp. č. 359, na parc. 668/7, k.ú. Veľké Uherce, okr.
Partizánske, Trenčiansky kraj.
2. Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúrenia budovy
kultúrneho domu vrátane výmeny kotlov .
Miesto stavby Veľké Uherce súp. č. 359, na parc. 668/7, k.ú. Veľké Uherce,okr.
Partizánske, Trenčiansky kraj.
3. Jedná sa o vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kúrenia budovy
Materskej školy vrátane výmeny kotlov .
Miesto stavby Veľké Uherce súp. č. 135, na parc. 642/12, k.ú. Veľké Uherce,okr.
Partizánske, Trenčiansky kraj.

Termín a miesto dodania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude dodaný na základe Zmluvy o dielo.
Termín dodania predmetu zákazky:
1. Zateplenie budovy kultúrneho domu - do 31. 8.2015
2. Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu - do 20. 9. 2015
3. Rekonštrukcia kúrenia v materskej škole – do 20. 9. 2015
Obhliadka predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku. Obhliadku je možné dohodnúť telefonicky
alebo e-mailom.
Kontaktná osoba: Ing. Alena Chalupová-starostka obce
Mailová adresa: starosta@velkeuherce.sk
Číslo telefónu: 0908 614 174
Obsah ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
 Identifikačné údaje uchádzača
 Návrh na plnenie kritérií
Miesto a lehota na doručenie ponuky:
Cenovú ponuku predkladajte namailovú adresu: starosta@velkeuherce.sk
do 15:00 hod. dňa 5.8.2015
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Hodnotenie ponúk:
S úspešným uchádzačom, ktorého ponuka splnila požiadavky určené verejným obstarávateľom vo
výzve na predkladanie ponúk,podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk -najnižšia cena, bude
uzatvorená Zmluva o dielo.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo označiť ponuky za neprijateľné,a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo
zrušiť túto súťaž.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Ceny uvádzajte v zložení: cena bez DPH a cena s DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní.
Spôsob určenia ceny:
Cena za obstarávaný predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ceny budú uvedené v eurách.
Cena uvedená v ponuke uchádzača musí obsahovať cenu za celý predmet zákazky.
Obchodné podmienky:
Výsledkom obstarávania bude Zmluva o dielo. Pred podpisom zmluvy predložiť doklad
o oprávnení na projektové služby. Úhrada faktúr do 30 dní.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
-nebude predložená ani jedna ponuka
-ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
Ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
Prílohy:
1. Identifikácia uchádzača
2. Návrh na plnenie kritérií
Veríme, že sa predmetného verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na
požadovaný predmet zákazky .
S pozdravom

Ing. Alena Chalupová
starostka obce Veľké Uherce
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Príloha č. 1 výzvy na predkladanie ponúk
-Verejný obstarávateľ- Obec Veľké Uherce
-Predmet zákazky-Spracovanie projektovej dokumentácie:
1. Zateplenie budovy kultúrneho domu
2. Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu
3. Rekonštrukcia kúrenia v materskej škole

Identifikácia uchádzača
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:

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

..............................................................................
meno, priezvisko, titul, funkcia a
podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača

5
Príloha č. 2 výzvy na predkladanie ponúk
- Verejný obstarávateľ- Obec Veľké Uherce
-Predmet zákazky-Spracovanie projektovej dokumentácie:
1. Zateplenie budovy kultúrneho domu
2. Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho domu
3. Rekonštrukcia kúrenia v materskej škole

Návrh na plnenie kritéria
Identifikácia uchádzača:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Cena v EUR
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
1

PD -Zateplenie budovy kultúrneho domu

2

PD- Rekonštrukcia kúrenia kultúrneho
domu

3

PD- Rekonštrukcia kúrenia v materskej
škole

Bez DPH

DPH

S DPH

Spolu cena bez DPH
DPH
Spolu cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. Verejný obstarávateľ bude
ponúknutú cenu považovať za konečnú.

..............................................
podpis uchádzača

