Výzva na predloženie ponuky
Obec Sikenička, Obecný úrad 94359 Sikenička č.210

Názov,
sídlo - Adresa vybraného dodávateľa
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Sikenička, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Drevená vyhliadková veža“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Sikenička
v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Sikenička
Sídlo: 94359 Sikenička č.210
Štatutárny zástupca: Mgr. Grófová Katarína
IČO: 00309265
DIČ: 2021074066
IČ DPH: Tel.: 0917612354
Fax: E-mail: ocu.sikenicka@sikenicka.sk
Internetová stránka: www.sikenicka.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu.: Sk85 5600 0000 0038 0188 3003
Kontaktná osoba na verejné obstarávanie:
Mgr. Ágnes Szelecky Gróf, tel. 0917612354, e-mail ocu.sikenicka@sikenicka.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Sikenička, 943 59 Sikenička č. 210

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Mgr. Katarína Grófová – starosta obce, e-mail:
ocu.sikenicka@sikenicka.sk

4.

Predmet obstarávania: Drevená vyhliadková veža

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1: Predmetom zákazky je stavba
drevenej vyhliadkovej veže v obci Sikenička v súlade s projektovou dokumentáciou a rozpočtom
projektu, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 17 507,23 Eur bez DPH

Jednoznačná špecifikácia predmetu zákazky opísaná nediskriminačným spôsobom v súlade s § 10 ods. 2 a podľa ustanovenia § 42 ods. 3 ZVO (predmet
zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré sa podľa ustanovenia § 42, ods. 3 ZVO nesmú
odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k
znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo výrobkov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky; takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak
nemožno opísať predmet zákazky dostatočne presne a zrozumiteľne a takýto odkaz musí byť doplnený slovami „alebo ekvivalentný“),
1

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Sikenička; odo dňa nadobudnutia účinosti
zmluvy o dielo do 20.07.2019

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: odo dňa
nadobudnutia účinosti zmluvy o dielo do 20.07.2019

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: irelevantné
11. Financovanie predmetu zákazky: 85% z finančných
INTERREG a 15% z vlastných zdrojov obce Sikenička

prostiedkov

operačého

programu

12. Lehota na predloženie ponuky: 18.04.2019 do 16:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo kuriériom na adresu: Obecný úrad Sikenička,
943 59 Sikenička č. 210
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Predloženie cenovej ponuky je možné poštou, kuriérom alebo osobne. Pri doručovaní poštou,
kuriérom, osobne sa ponuka doručuje na adresu: Obecný úrad Sikenička, 943 59 Sikenička č. 210,
kontaktná osoba: Mgr. Katarína Grófová – starosta obce.
Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo) a
označenie „Súťaž – Drevená vyhliadková veža – Neotvárať“. V prípade neuvedenia tohto
označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky. Pri osobnom odovzdaní bude uchádzačom
vystavené potvrdenie o prevzatí cenovej ponuky, ktoré musí obsahovať miesto, dátum a čas
prevzatia.
Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo
mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť
predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk v súlade s Rozpočtom projektu,
ktorý prílohu tejto výzvy
a.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že
uchádzač predloží ponuku na základe zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného
obstarávateľa.

b.

Potvrdenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu – verejný obstarávateľ overí na dostupnom webovom
portály Úradu pre verejné obstarávanie.

16. Otváranie ponúk: 23.04.2019 o 10:00 hod., Obecný úrad Sikenička
17. Postup pri otváraní ponúk: otváranie ponúk je neverejné
18. Lehota viazanosti ponúk1 mesiac od doručenia cenovej ponuky
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ
požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:
-

Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné práce. U
právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia);

-

V prípade, že v rámci opisu predmetu zákazky bol použitý konkrétny výrobca, výrobný postup,
značka, patent, typ, krajina, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný
ekvivalent.
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S pzdravom
V Sikeničke, dňa 25.03.2019

..........................................................
Mgr. Katarína Grófová
starosta obce
Prílohy:
-

Projktová dokumentácia – Drevená vyhliadková veža
Neocenený Rozpočet projektu
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