Príloha č. 1 k osloveniu

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONUKY
Identifikácia verejn ého obstarávateľa
Obec Vojany
Názov:
Vojany 72
Sídlo:
00332127
IČO:
95 234
056/63
:
Telefón
Kontaktná osoba: Štefan Czinke
ouv@c entrum .sk
e-mail:

1.

zákazky
Názov predm etu zákazky, podrobný opis a rozsah predmetu

2.

čnenie stavebných prác·
Predm et zákazky: dodanie to·1aru, 13oskytnutie služieb, uskuto
„Športovo rekreačný areál - detské ihrisko Vojany "

3.

Predpokladaná hodnota zákazky
10 500,00 Eur bez DPH

4.

Termín na predloženie ponúk
28.2.2017 do 16:00 hod.

S.

Adresa doručenia ponúk
ému obstarávateľovi poštou
Ponuky v lehote uvedenej v bode 4 je možné predložiť verejn
REKREAČNÝ AREÁL - DESTKÉ
alebo osobne s označením obálky „ NEOTVÁRAŤ - ŠPORTOVO
IHRISKO VOJANY" a to na adresu:
Obec Vojany
Vojany 72
076 72 Vojany

6.

7.

Určenie podmienky účasti

podmie nky účasti týkajúcej sa
Verejný obstarávate!' požaduje, aby uchádzači splnenie
om obstarávaní preukázali
osobného postavenia podl'a §32 od. 1 písm. e) zákona o verejn
alebo uskutočňovať
službu
o'lať
predložením doklad u o oprávnení dodá'lať to•1ar, 13oslEyt
ávateľ bude akceptovať aj
stavebné práce *, ktoré sú predm etom zákazky. Verejný obstar
neoverenú kópiu, resp. sken predm etného dokladu.
Požiadavky verejného obstarávateľa na predm et zákazky

7.1
7.2

7.3

8.

et zákazky.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predm
so zákonom NR SR
Celková cena za predm et zákazky musí byť stanovená v súlade
SR č . 87/1996 Z.
MF
y
vyhlášk
ov,
č .18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpis
v znení neskorších
z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách
predpisov.
cenu v Eur. Na
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní.

Obsah cenovej ponuky
Predložená cenová ponúka musí obsahovať:
Identifikačné údaje uchádzača.
8.1

zky.
Oprá vnen ie na dod anie pred met u záka
a
veni
oslo
2.
Cenová ponu ka - príloha č.
y
Vyp lnen í výka z vým er - príloha č. 1 výzv

8.2
8.3
8.4

Typ zml uvy / obje dná vka
Zmluva o dielo .
9.1

9.

zky
Podmien ky fina ncov ania pred met u záka
tných zdro jov a zo
obstarávateľ financovať z vlas
jný
vere
bude
zky
záka
met
Pred
10.1
ateľa pom oci.
zdro jov štát neh o rozpočtu ako poskytov
k ani zálohu.
obstarávateľ neposkytne pred davo
Na plne nie pred met u zmluvy vere jný
10.2

10.

Mie sto dod ania pred met u zákazky
Obec Vojany
11.1

11

Term ín
12. 1
12. 2

12

stav ebn ých prác
- Najneskôr do 30 .06.2017 .
vy 30.03.2017.
Predpokladaný term ín uzatvorenia zmlu

uskutočnenia
Ukončenie

úk a prav idlá ich upla tnen ia
Krité riá na vyho dno teni e ceno vých pon
ová
úk uchádzačov je „najnižšia cena - celk
Jediným krité riom na vyho dno teni e pon
13.1
".
cena za pred met zákazky v eurách s DPH
za celý
uchádzač, ktor ý pon úkne najnižšiu cenu
Úspešným uchádzačom sa stane ten
13.2
pred met zákazky.

13

13.3

tí jedn otliv é pon uky a
Vere jný obstarávateľ- komisia vyho dno

určí

pora die

uchádzačov.

14

ateľa
Ďalšie info rmá cie vere jnéh o obstaráv
o nápravu, ani
zákazky nie je mozne podať žiadosť
vaní
zadá
pri
Prot i post upu
14.1
obst aráv aní.
nám ietky v zmysle zákona o vere jnom
14.2

14.3

úk oznámi
pracovných dní od vyho dno teni a pon
Vere jný obstarávate ľ v leho te do S
oznámi, že
dnot enia . Úspešnému uchádzačovi
všet kým uchádzačom výsledok vyho
jeho pon uku prijíma.
dzač od
uzatvoreniu zmluvy, resp. úspešný uchá
Ak z akýchkoľvek dôvo dov ned ôjde k
zmluvy
retie
obstarávateľ môže vyzvať na uzav
uzavretej zmlu vy odst úpi, vere jný
niu zmlu vy
druh ý v poradí. Ak ned ôjde k uzatvore
uchádzača, ktor ý sa umie stnil ako
ateľ môže
ako druh ý v poradí, vere jný obstaráv
ani s uchádzačom , ktor ý sa umie stnil
dí.
pora
a , ktor ý sa umie stnil ako tretí v
ať na uzavretie zmlu vy uchádzač

vyzv

Vo Vojanoch, dňa 15.2.2017
;V.

IM..J1 .

taro sta obce

ane výkazu vým er
Prílohy: 1. Opis pred med u záka zky- vrát

• /neh odiac e sa škrtnúť

