Prieskum trhu - Výzva
Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny
Obec Čabiny, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v
súlade s § 9 ods. 9 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Zlepšenie
infraštruktúry malých rozmerov v obci Čabiny“.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Čabiny
Zastúpený: Milan Moroz – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, Čabiny 141, 067 02 Čabiny
IČO: 00322873
DIČ: 2021232499
e-mail: starostacabiny1@centrum.sk

2.

Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zákazke Zlepšenie infraštruktúry malých rozmerov
v obci Čabiny. Podrobnejší rozpis je uvedený vo výkaze výmer.

3.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Čabiny

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 28 606,78 € bez DPH

5.

Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
6 mesiacov od odovzdania staveniska

7.

Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: PRV SR 2013-2020; Opatrenie 7 Základné služby
a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného
obstarávateľa.

8.

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Ponuku žiadame predložiť v písomnej (listinnej) forme, poštou alebo osobne, v zalepenej
obálke označenej heslom „Čabiny - infraštruktúra, PONUKA – neotvárať!“ v lehote na
predkladanie ponúk
01.02.2016 do 14:00 hod.
na adresu:
TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

Pokyny na zostavenie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu, podľa priloženej špecifikácie uveďte bez DPH
a cenu s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť,
že nie je platcom DPH upozorní).
Súčasťou ponuky žiadame predložiť kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné
práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorý predkladá uchádzač ponuku (kópia nemusí
byť úradne overená). Takýmito dokladmi sú napr.:
•
•
•

živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba -podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ),
výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

9.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena v € spolu s DPH.

10.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
formou.

V Čabinách, 22.01.2016

S pozdravom

Milan Moroz
starosta obce

