VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Naša obec plánuje realizovať stavebné práce zákazky "Výmena strešného plášťa na KD Klenová". Za účelom zistenia
predpokladanej hodnoty zákazky uskutočňujeme tento prieskum trhu a v zmysle § 6 ods. 1 zákona a dovoľujeme si
požiadať Vás o predloženie ponuky.
•

Rozsah a opis predmetu zákazky:

Realizácia stavebno-montážnych prác bude vykonaná v rozsahu podľa zadania/súpisu položiek, ktoré tvoria prílohu
tejto výzvy a podľa požiadaviek obstarávajúceho. Odporúčame vykonať obhliadku miesta realizácie za účelom
zistenia všetkých potrebných informácií pre správne vypracovanie ponuky.
Požadovaný termín realizácie:
september - október 2021
•

Obsah ponuky predloženej uchádzačom - ponuka musí obsahovať:

a) Rozpočet stavebných prác spracovaný podľa zadania
b) Čestné vyhlásenie uchádzača podľa zaslaného formulára
Dokumenty žiadame predložiť podpísané a opečiatkované v listinnej forme originál.
- Platiteľ DPH uvedie cenu v členení podľa legislatívy, čiže - cena bez DPH, DPH, cena s DPH.
- Neplatiteľ DPH uvedie cenu celkom a upozorní na to v ponuke.
•

Lehota na predkladanie ponúk:

Lehota na predkladanie ponúk je do 30. augusta 2021 do 13:00 hod. Uchádzač predloží ponuku v listinnej forme
originál v uzavretej obálke na poštovú adresu obce. Obálku žiadame označiť heslom "Súťaž - Strecha - NEOTVÁRAŤ"
•

Dôležitá informácia:

1.

Verejný obstarávateľ vychádza z usmernenia, podľa ktorého v prípade zákaziek, ktorých predpokladaná
hodnota je do limitu zákaziek s nízkou hodnotou, je možné určiť úspešného uchádzača na základe určenia
predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladáme, že uchádzačmi predložené ponuky budú v hodnote do
limitu zákazky s nízkou hodnotou, a preto si vyhradzujeme právo, predložené ponuky zároveň použiť
ako ponuky súťažné pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 zákona. V takomto
prípade sa predložené ponuky vyhodnocujú na základe najnižšej ceny s DPH. Následne s úspešným uchádzačom
bude uzavretá zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo ani jednu z predložených ponúk neprijať v prípade ak, predložené
ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa.

2.

-------------V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.
S pozdravom
Ing. Slavomil Voloch
starosta obce

Obec Klenová
067 72 Klenová 126
+421 905969343

Prílohy:

- Zadanie
- Čestné vyhlásenie
- Pohľady

