Obec Veľké Kostoľany

Výzva na predloženie ponuky

Zákazka podľa § 9 ods. 9 podľa ustanovení zák. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie:
Adresa organizácie:
Krajina:
IČO:
Internetová adresa organizácie (URL):

Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké
Kostoľany
Slovenská republika
00 313 149
www.velkekostolany.sk

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava
Mgr. Michaela Dobrovodská
+421 907 745 169
dobrovodska@visions.cc

Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS
Názov zákazky: Predĺženie kanalizačnej prípojky - OÚ Veľké Kostoľany
Druh zákazky: Práce
Hlavné miesto poskytovania prác: Obec Veľké Kostoľany
NUTS kód: SK021
Stručný opis zákazky:
Predmetom zákazky je predĺženie kanalizačnej prípojky pri Obecnom úrade vo Veľkých Kostoľanoch.
Podrobné informácie sú uvedené v Prílohe č. 2: Výkaz výmer tejto Výzvy.
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III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povožuje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4000,00 EUR
Lehota na predkladanie ponúk:

Dátum:

16.02.2015

čas:

14:00 hod.

Ponuky musia byť doručené elektronicky (e-mailom) alebo vytlačené, na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto
výzvy (Visions, s.r.o., Štefánikova 23, 917 01 Trnava; dobrovodska@visions.cc) .
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané: 31.03.2015

IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.

Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného
registra).

2.

Vyplnený Návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.

3.

Vyplnený Výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy.

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnišia celková cena za celý predmet zákazky s DPH.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum
trhu pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol prieskum trhu vyhlásený.
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VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky: Podľa klimatických podmienok, najneskôr však do 31.3.2015
Typ zmluvy: Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka.
Obchodné podmienky: Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového
dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný
obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
Dátum začiatku prieskumu trhu: 05.02.2015
Vypracoval:

Mgr. Michaela Dobrovodská
Visions, s. r. o.
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Príloha č. 1:

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Predmet zákazky:
Predĺženie kanalizačnej prípojky - OÚ Veľké Kostoľany
Verejný obstarávateľ:
Obec Veľké Kostoľany
Obecný úrad, M. R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany

Cena bez DPH

Cena za predmet zákazky

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

DPH 20%

Cena vrátane DPH
- súťažné kritérium
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Príloha č. 2:

Výkaz výmer

