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O b e c Gemerská Hôrka

Váš list značky

Naša značka :
č.j.: 427 - 2/ 2017

Vybavuje :
Ing. Balázs

Dátum :
25.08.2017

Vec: Výzva na predkladanie ponúk ( Prieskum trhu )
I. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov a sídlo :
IČO :
DIČ .
Kontaktná osoba :
e-mail :
telefón :

Obec Gemerská Hôrka
Obecný úrad, č.151, 049 12 Gemerská Hôrka
00328219
2020961272
Ing. Balázs Tibor
gemhorka@nextra.sk
058 – 7921 225

II. Názov zákazky :
„Rekonštrukcia strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke“
III. Opis predmetu zákazky:
Predmetom rekonštrukcie strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke.
Rozsah prác a dodávok je uvedený vo výkaze výmer ako príloha č.2 k tejto výzve.
CPV: kód predmetu zákazky zo spoločného slovníka obstarávania (CPV)
45261213-0
Kladenie strešnej krytiny z kovu
45261910-6
Opravy striech
45212000-6
Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru,
ubytovanie a reštauračné stravovanie
45261300-7
Klampiarske práce a montáž odkvapových žľabov
IV. Predpokladaná hodnota zákazky:
12.375,-€ bez DPH
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V. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
1 mesiac odo dňa odovzdania staveniska
VI. Financovanie predmetu zákazky
-

Zdroje financovania
Dotácia v pôsobnosti Ministerstva vnútra SR + vlastné zdroje verejného obstarávateľa
Podmienky financovania
Lehota splatnosti faktúry – 30 dní odo dňa jej doručenia + verejný obstarávateľ
neposkytne zálohu na dodávku predmetu zákazky

VII.

Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienku osobného postavenia podľa § 32 ods. 1) písm. e)
zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. je oprávnený uskutočňovať stavebné
práce, čo preukáže v súlade s § 32 ods.2) písm. e) doloženým dokladom o uskutočňovaní
stavebných prác zodpovedajúcim predmetu zákazky.
Uchádzač splní podmienku účasti predložením kópie dokladu, ktorý preukazuje, že
uchádzač je oprávnený uskutočňovať stavebné práce na predmet zákazky, na ktorú
predkladá ponuku.
VIII.

Obsah ponuky

1. Kópia dokladu o oprávnení podnikať
2. Ponuka s použitím vyplneného formulára k prílohe č.1 tejto výzvy vypracovaná na
základe opisu predmetu zákazky a dodaného výkazu výmer
3. Ocenený výkaz výmer - rozpočet
IX. Predkladanie ponúk
Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa, v lehote na predkladanie
ponúk v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača.
Obal ponuky musí byť označený textom: „ Prieskum trhu – Rekonštrukcia strechy Domu
tradícií v Gemerskej Hôrke“ a formulkou „ Neotvárať“.
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
1. Miesto predkladania ponúk :
Obec Gemerská Hôrka, 049 12 Gemerská Hôrka č.151
2. Lehota na predkladanie ponúk :
06.09.2017 do 12.00 hodín
3. Lehota viazanosti ponúk :
31.10.2017
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk :
Najnižšia cena s DPH, alebo konečná cena v prípade neplatcu DPH.
Adresa: Gemerská Hôrka 151
PSČ: 049 12
www.gemerskahorka.eu

tel. : 058/7921 225
fax : 058/7921 225
e-mail: gemhorka@nextra.sk

IČO: 00328219, DIČ: 2020961272
Bankové spojenie: VÚB pob. Rožňava
Číslo účtu: 21328 – 582/0200
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5. Otváranie a vyhodnotenie ponúk
Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 06.09.2017 o 15.00 hodine
v zasadačke Obecného úradu Gemerská Hôrka č.151.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou
cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou sa umiestni na
poslednom mieste v poradí. Ponuka na prvom mieste bude vyhodnotená ako úspešná.
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dielo ( ZoD ) v lehote viazanosti
ponuky.
Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.
6. Ďalšie informácie :
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude
uskutočňovať elektronicky a v listinnej podobe. Príjemca elektronickej pošty je povinný
potvrdiť jej prijatie elektronicky.
Prílohy : - Príloha č. 1 – ponuka – návratka ( vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná )
- Príloha č. 2 - výkaz výmer stavebných prác

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

Ing. Tibor Balázs
starosta obce
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Príloha č.1 – Ponuka – návratka

PONUKA
Názov zákazky

: „Rekonštrukcia strechy Domu tradícií v Gemerskej Hôrke“

Uchádzač :
Názov a sídlo :
IČO :
DIČ :
Zastúpená :
Kontakty:
tel.:
e-mail:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
Návrh na plnenie kritérií :
Cena bez DPH za kompletnú
dodávku predmetu zákazky

Bez DPH

Sadzba DPH

%

Cena celkom s DPH

s DPH

Prehlásenie :
- Týmto čestne prehlasujem, že v prípade úspešnosti vo verejnom obstarávaní
predložíme a uzavrieme zmluvu o dielo
- Že spĺňame podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle ZoVO ( sme
oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetom zákazky )

……………………………………………..
Meno, priezvisko a podpis
štatutárneho zástupcu
v …………………………, dňa…………….
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