Obec Čečehov, Obecný úrad Čečehov 74, 072 11 Čečehov

Výzva
na predkladanie ponúk podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) – prieskum trhu.
Obec Čečehov ako je 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 žiada o poskytnutie cenovej ponuky pre účely
výpočtu a určenia predpokladanej hodnoty zákazky v súlade s § 6 ods. 1 ZVO na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky
„Oprava strechy na dome smútku Čečehov“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Čečehov
Adresa:
Obecný úrad v Čečehove 74, 072 11 Čečehov
IČO:
00325104
DIČ:
2020738764
Štatutárny zástupca:
Stanislav Mráz – starosta obce
Kontaktná osoba:
Stanislav Mráz
Tel. č.:
+421 917 945970
2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je oprava strechy domu smútku prekrytím poškodenej asfaltovej
krytiny plechovou strešnou krytinou.
3. Rozsah plnenia:
Predmet zákazky zahŕňa konštrukčné tesárske a klampiarske práce na dvojitej sedlovej
streche – kompletnú dodávku materiálu a montáž ľahkej plechovej strešnej krytiny Alfa
Plus 20/350 tmavohnedej farby alebo ekvivalentu (latovanie, potrebné konštrukčné
doplnky - hrebenáče, sneholapy, konštrukčné prvky na odvetrávanie strechy, oplechovanie,
bez demontáže pôvodnej krytiny, spojovací materiál) vrátane dopravy materiálu. Plocha
strechy je približne 265 m2.
Vzhľadom na rozsah plnenia je potrebná obhliadka stavby po dohode so starostom obce.
Kódy CPV:
45210000-2 Stavebné práce na stavbe budov
45261000-4 - Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 927,13 eur bez DPH
5. Miesto plnenia: Obecný cintorín v Čečehove – budova Domu smútku.
6. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena s DPH
7. Lehota na realizáciu predmetu zákazky: do 15 pracovných dní odo dňa prevzatia
staveniska, najneskôr však do 20.12.2019.
8. Lehota na predloženie ponuky: do 14. 10.2019
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Obec Čečehov, Obecný úrad Čečehov 74, 072 11 Čečehov
9. Podmienky účasti:
 Oprávnenosť uchádzača poskytovať stavebné práce uvedené v predmete tohto
verejného obstarávania
 Záručná doba 24 mesiacov odo dňa odovzdania diela
 Predloženie kompletnej cenovej ponuky v slovenskom jazyku (Príloha č. 1)
10. Požiadavky na predmet zákazky: úspešný uchádzač 5 pracovných dní od doručenia
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk má povinnosť doručiť do sídla verejného
obstarávateľa vzorku strešnej krytiny v rozmere 30x30cm
11. Spôsob predloženia ponuky: osobne, e-mailom, poštou.
Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť predloženia ponuky v tlačenej alebo v
elektronickej forme.
V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená v
nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: - názov a adresa
verejného obstarávateľa - obchodné meno a adresa uchádzača – „PRIESKUM TRHU –
Oprava strechy DS - NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obecný úrad Čečehov 74, 072 11.
V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: cecehov@cecehov.sk uchádzač v
predmete správy text: „Prieskum trhu – Oprava strechy DS“. Všetky dokumenty
doručené elektronicky musia byť podpísané uchádzačom.
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia verejnému obstarávateľovi
do podateľne.
12. Termín otvárania ponúk: 15.10.2019 o 12.30 hod.
13. Prílohy výzvy na predkladanie ponúk:
Uchádzač cenu predloží na tlačive Príloha č. 1 – Výkaz výmer.
14. Ďalšie informácie:
 verejný obstarávateľ zašle návrh zmluvy úspešnému uchádzačovi,
 vzhľadom na povahu zákazky je potrebná obhliadka staveniska.
Kontaktná osoba:
Tel.:
Email.:

Stanislav Mráz
0917 945 970
cecehov@cecehov.sk

Zverejnené na webe obce
V Čečehove, 3.10.2019

Stanislav Mráz
starosta obce
Prílohy:
Príloha č. 1 – Výkaz výmer
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