OBEC VYDRANY

IČO: 228788, tel. č. 031/5522125, fax. 031/5522125, e-mail: ocu@vydrany.sk
Obecný úrad, 930 316 Vydrany 71

Výzva na predloženie ponuky
(Prieskum trhu)

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Vydrany
Sídlo:
Obecný úrad, 930 16 Vydrany 71
Štatutárny zástupca: Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
IČO:
00 228788
DIČ:
2021129913
Kontaktná osoba:
Mgr. Ladislav Balódi, starosta obce
Telefón:
031/552 2152
e-mail:
ocu@vydrany.sk
(ďalej len „verejný obstarávateľ“)

2. Druh zákazky: Práce
3. Názov zákazky: Výmena káblových vedení a rozšírenie miestneho rozhlasu
4. Opis zákazky:

Predmetom zákazky sú stavebné práce – oprava káblových vedení verejného rozhlasu
spôsobom výmeny kompletnej kabeláže a rozšírenie miestneho rozhlasu do nového
stavebného obvodu. Oprava sa netýka ústredňu miestneho rozhlasu a jestvujúce
reproduktory. Minimálne technické parametre (požiadavky) sú uvedené v prílohe č. 1 tejto
výzvy.
Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet, Hlavný slovník: 45311000-0
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 25 148,06 Eur bez DPH
6. Miesto uskutočňovania zákazky prác:
Obec Vydrany
7. Obhliadka miesta predmetu obstarávania:
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta zákazky, aby si sami overili a získali
potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky súvisiace požadovanými
prácami, ktoré majú byť uskutočnené na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných
požiadaviek verejného obstarávateľa. Výdavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zákazky
idú na ťarchu záujemcu. Termín obhliadky môžete dohodnúť kontaktnou osobou v bode 1.
tejto výzvy.
8. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému riešeniu.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie brané do
úvahy.

10. Lehota realizácie zákazky:
do 31.10.2017
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet VO bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa. Faktúra môže byť
vystavená len po odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, v sume skutočne prevedených prác
a dodávok, do výšky ponukovej ceny. Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu
zmluvy preddavok. Platba sa bude realizovať bezhotovostným stykom na základe vystavenej
faktúry. Lehota splatnosti faktúr - požaduje sa do 30 dní od prijatia faktúry.
12. Ponuková cena
Ponuka má obsahovať individuálnu kalkuláciu predmetu zákazky. Cena za zákazku musí byť
stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky
MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996
Z. z. o cenách.
13. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať:
a) cenovú kalkuláciu na predmet obstarávania podľa prílohy č. 1 (vzor cenovej ponuky)
b) fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať požadované práce (aj internetový výpis)
c) vyhlásenie o súhlase zverejnenia informácií o predloženej ponuke aj v prípade neúspešnosti
ponuky
14. Lehota na predkladanie ponúk: 06.10.2017, 10:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- adresa uvedená v bode 1 tejto výzvy
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke s názvom:
„Cenová ponuka – Výmena káblových vedení a rozšírenie miestneho rozhlasu“- Neotvárať !
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena za celý predmet obstarávania. Úspešnou ponukou
sa stane ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu s DPH za celý predmet obstarávania
podľa bodu 4 tejto výzvy - Opis predmetu obstarávania.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude písomne (elektronickou poštou) oznámené uchádzačom.
16. Podmienky týkajúce sa realizácie zákazky:
Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Zmluvu predloží len úspešný
uchádzač.
17. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.10.2017
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
V prípade, že najnižšia cenová ponuka prevyšuje finančný limit určený na realizáciu zákazky
verejný obstarávateľ zruší postup verejného obstarávania.
Podľa § 170 ods. 8 zákona námietky nie je možné podať pri postupe podľa § 117 zákona.
Vo Vydranoch , 29.09.2017

----------------------------------Mgr. Ladislav Balódi
starosta obce

Príloha č. 1
POZNÁMKA:
Technický opis, mapa trasy káblového vedenia a výkaz výmer sú v prílohe výzvy podľa nižšieho znázornenia.

Prílohy

V prípade že technické požiadavky sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné
označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ prijme aj ponuku s
ekvivalentným riešením.

