Výzva na predloženie cenovej ponuky k zákazke
Obec Čečehov ako verejný obstarávateľ Vás vyzýva v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu zhotoviteľa prác na predmet zákazky:
Názov zákazky:
Rekonštrukcia fasády a zateplenie OcÚ Čečehov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Čečehov
Adresa:
Obecný úrad v Čečehove 74, 072 11 Čečehov
IČO:
00325104
DIČ:
2020738764
Kontaktná osoba:
Stanislav Mráz
0917945970
Tel. č.:
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky bude rekonštrukcia fasády a zateplenie budovy obecného úradu – na
základe zadaných súťažných podkladov.
Rozsah plnenia:
Zákazka zahŕňa zamurovacie práce, prípravu podkladov, realizáciu vonkajšej omietky stien,
zatepľovacieho systému, opravy omietok, montáže okien. Súčasťou je aj doprava materiálu
a odvoz sutín a vybúraných hmôt zo stavby na skládku - bližšia špecifikácia pri obhliadke
stavby
Miesto plnenia:
Budova Obecného úradu v Čečehove – Čečehov 74.
Termín realizácie:
Predpoklad august – október 2016
Predpokladaná hodnota zákazky:
13 233,33 EUR bez DPH
Predpokladaná hodnota je uvedená na základe orientačného ocenenia jednotlivých položiek
uvedených v prílohe.
Náležitosti ponuky:
Ponuka bude predložená ako celková cena určená na EUR, ktorá bude uvedená bez DPH,
výška DPH, cena vrátane DPH alebo cena s uvedením v prípade, že uchádzač nie je platca
DPH. V predloženej ponuke uchádzač uvedie všetky požiadavky nevyhnutné na úplné
a riadne plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
požadovaného predmetu zákazky.
Termín obhliadky stavby:
8. 7. 2016 v čase od 9.00 hod do 11.00 hod. na OcÚ Čečehov 74.

Lehota na predloženie ponuky:
do 13. 7.2016 do 12.00 hod. s označením „Rekonštrukcia fasády a zateplenie OcÚ Čečehov –
neotvárať“ poštovou zásielkou alebo osobne do podateľne obstarávateľa na adresu
Obec Čečehov
Obecný úrad Čečehov 74
072 11 Čečehov
Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude ponuka prijatá, v prípade takto doručenej
písomnej ponuky bude uchádzačovi vrátená neotvorená.
Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a)
Identifikačné údaje uchádzača
Obchodný názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Právna subjektivita:
E-mail:
Mobil:
Telefón:
b) Navrhovanú cenu ponuky uchádzača v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky.
c) Doklad o povolení vykonávať stavebné práce - Výpis zo Živnostenského registra (FO),
resp. Obchodného registra (PO)
Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH v pomere kvality a ceny za dodanie požadovaného
predmetu zákazky.
Typ zmluvy
Zmluva o dielo - návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ
Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.
Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania
Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude najvýhodnejšia. Verejný
obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe ponúkaných súm vzostupne.
Verejný obstarávateľ nezašle výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomne.
Výsledok zverejní v profile verejného obstarávateľa na svojom webovom sídle:
www.cecehov.sk
Obchodné podmienky pre uzavretie zmluvy
Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným
uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný
zákonník) v znení neskorších predpisov.

Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého
ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na internetovej stránke verejného
obstarávateľa.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Nie.
Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
nebude predložená ani jedna ponuka
ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám uvedeným
vo výzve na predkladanie ponúk
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
ak všetky ponuky alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku finančných
prostriedkov, ktorú má verejný obstarávateľ určenú ako predpokladanú hodnotu zákazky.
Súťažné podklady
Verejný obstarávateľ pre vypracovanie ponuky predkladá tieto súťažné podklady na
vpracovanie ponuky:
Príloha č. 1 – rozpočet stavby
V Čečehove, 29. 6. 2016
Vypracoval: Stanislav Mráz, starosta obce

