
Obec Bystrička

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
PRIESKUM TRHU

podľa § 9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov

              Obec Bystrička so sídlom Bystrička 260, ako verejný obstarávateľ, podľa § 6 zákona

č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších  predpisov  (ďalej  len  zákon)  v zastúpení:  starostkou  obce  Zdenkou

Maršalovou uverejňuje túto výzvu na predloženie ponuky a zároveň vyzýva v súlade s §

9  cit.  Zákona  na  predloženie  cenovej  ponuky  na  realizáciu  verejného  obstarávania

s názvom predmetu zákazky:

Vybudovanie chodníka cez cintorín
 
1.   Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Bystrička

Sídlo: Bystrička 260, 038 04

IČO: 00316601

Telefón: 043/4135 151

Kontaktná osoba: Zdenka Maršalová, starostka obce

2.         Typ zmluvy:

 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č.

513/1991 Zb. v platnom znení.

3.          Opis zákazky:

Vybudovanie  chodníka v miestnom cintoríne zo zámkovej dlažby v dĺžke cca 100 m ( od

miestnej komunikácie až po vchod na druhej strane malou bránkou, šírky 3 m, osadenie

obrubníkov po oboch stranách chodníka.

Verejný obstarávateľ doporučuje obhliadku objektu. Túto je potrebné dohodnúť sa so

starostkou obce.

4.        Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Neumožňuje sa.

4. Variantné riešenie:
Neumožňuje sa. Verejný obstarávateľ súhlasí so zmenami technického riešenia po jeho
vzájomnom obojstrannom odsúhlasení.



5. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
        Do dvoch mesiacov od podpísania zmluvy.    

6. Financovanie predmetu zákazky:
        Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
        Splatnosť faktúr 14 dní od doručenia faktúry. 

7. Podmienky účasti v prieskume trhu:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať .

8. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná  cena  predmetu  zákazky  musí  byť  stanovená  po  obhliadke  terénu  a
skutkovom zameraní podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a uvedená v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 sadzba a výška DPH,
 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH,
 ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v ponuke.

9. Lehota a podmienky predkladania ponúk:
Ponuku  predloží  do  18.03.2016  do  14:00  hod  v  zalepenej  obálke  s  označením
Vybudovanie  chodníka  cez  cintorín  –  NEOTVÁRAŤ“ na  Obecný  úrad  v  Bystričke,
Bystrička 260, 038 04. Otváranie ponúk je neverejné.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cenová ponuka – celková cena s DPH.

12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

         Úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma. Úspešný bude

uchádzač,  ktorý navrhne najnižšiu  konečnú celkovú cenu za predmet  zákazky  v EUR

s DPH.

        S uchádzačom,  ktorý  splní  podmienky  stanovené v tejto  výzve  a zároveň ponúkne

verejnému obstarávateľovi najnižšiu konečnú cenu za predmet zákazky v EUR, verejný

obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dielo. Uvedené platí ak nenastanú okolnosti na strane

vereného obstarávateľa, ktoré by viedli   k neakceptovaniu výsledkov prieskumu trhu.    

V Bystričke dňa 07.03.2016

Príloha: Snímka z mapy s vyznačením chodníka

                                                            ............................................................

                                                                                    Zdenka Maršalová – starostka obce


