OBEC DOLNÉ SALIBY
925 02 Dolné Saliby 355; tel:0317853061; fax: 0317017822;
IČO: 00305910; DIČ:2021153530
e-mail: dolnesaliby@dolnesaliby.sk; web: www.dolnesaliby.sk
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v zmysle § 9 ods. 9 platného od 1.7.2013 (ZVO) pri
obstarávaní stavebných prác, ktorá nespĺňa podmienky podľa § 4 ods. 2 alebo ods. 3., si Vás
dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie stavebných prác:
„Vybudovanie sociálnej miestnosti v prezliekarni športového ihriska Dolné Saliby”
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na
požadovaný predmet obstarávania. S pozdravom
V Dolných Salibách, dňa 09.02.2015

Ing. Ľudovít Kovács
Starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1: Podklady k spracovaniu cenovej ponuky
Príloha č. 2: Výkres stavebných úprav
Príloha č. 3: Zadanie s výkazom výmer

Príloha č.1

Podklady k spracovaniu cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Dolné Saliby
Sídlo:
925 02 Dolné Saliby č.355
Štatutárny zástupca: Ing. Ľudovít Kovács
IČO:
00305910
DIČ:
2021153530
Kontaktná osoba: Ing. Ľudovít Kovács
Telefón:
0908-320 426
e-mail:
dolnesaliby@dolnesaliby.sk
2. Názov zákazky:
„Vybudovanie sociálnej miestnosti v prezliekarni športového ihriska Dolné Saliby”
kód CPV:
45212200-8 Stavebné práce na stavbe športových zariadení
3. Opis predmetu zákazky:
V rámci tejto zákazky sa na športovom ihrisku v jednej prezliekarni vybuduje sociálna
časť, t.j. záchod, sprcha a umývadlo. Stavebné úpravy sa realizujú v rámci podpory
Dolnosalibského futbalového mužstva. Rozmery samotnej prezliekarni sú 3 m x 3,9 m,
z toho: toaleta 0,9 m x 1,35 m a sprcha 2,1 m x 1,35 m. Plánované stavebné práce sú
znázornené na priloženom výkrese stavebných úprav a v zadaní s výkazom výmer.
4. Typ a dĺžka trvanie zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Trvanie: 2 týždne od uzatvorenia zmluvy o dielo – do 28.02.2015.
5. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zákazka bude financovaná z poskytnutých finančných prostriedkov „Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt.” a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohy.
Platba bude realizovaná po realizácie zákazky na základe faktúry so splatnosťou 30
dní, najneskôr do konca mesiaca nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý odmena
prináleží. Predpokladaná hodnota zákazky je 2 629,65 EUR bez DPH.
6. Pokyny a podmienky k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
- cenovú ponuku na celý predmet obstarania. Zadanie s výkazom výmer tvorí prílohu č.3. Ak
je uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.
- neoverenú fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
Uvedené doklady uchádzač predloží spolu s cenovou ponukou v zalepenej obálke podľa bodu
8. tejto výzvy.
Cenová ponuka musí byť doložená v dvoch originálnych exemplároch!
7. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa bodu 3 tejto výzvy
a musí doložiť všetky dokumenty podľa bodu 6 tejto výzvy. Ak ponuka uchádzača nebude
obsahovať požadované údaje a platné doklady, ponuka nebude vyhodnocovaná.
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.

8. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do
13.02.2015, do 15.00 hod. v uzatvorenej obálke s názvom:
Neotvárať "Cenová ponuka – Sociálna miestnosť športové ihrisko" na adresu uvedenú
v bode 1.
9. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 13.02.2015 o 15.30 hod. na adrese uvedenej v bode 1.
O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení.
V Dolných Salibách, dňa 09.02.2015

Ing. Ľudovít Kovács
Starosta obce

