Obec Kamenná Poruba
Obecný úrad Kamenná Poruba č. 207, PSČ: 093 03, telefón : 057/4422689, 057/4882811
e-mail : podatelna@kamennaporuba.sk web : www.kamennaporuba.sk
_________________________________________________________________________________

Verejné obstarávanie
VÝZVA NA PREDLOŽENIE SÚŤAŽNEJ

PONUKY

Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších doplnkov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Kamenná Poruba, IČO : 00332461
Kontaktná osoba : Dušan Baranský, starosta obce
Adresa : Obecný úrad Kamenná Poruba č. 207, PSČ : 093 03
Telefón/Fax: +421 574882811
Elektronická pošta: podatelna@kamennaporuba.sk
Verejný obstaravatel podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: RNDr. Vladimír Hričák , mobil:
0908 876 739
Výzva vrátane príloh zverejnená v profile VO webovej stránke obce Kamenná Poruba.

2.
3.
4.

Typ zmluvy : Zmluva o dielo
Miesto dodania : obec Kamenná Poruba
Názov predmetu obstarávania:
„Rekonštrukcia dvora pri Kultúrnom dome v obci Kamenná Poruba.“
5. Termín dodania : 30 dní od odovzdania staveniska
6. Opis predmetu obstarávania - rozsah prác a dodávok :
Pokladka zámkovej dlažby do štrkového ložka podľa plánu (príloha). Špecifikácia prác
a dodávok a množstvá sú v nasledovnej tabuľke :
P.č.
Popis položky
MJ
Množstvo
1. Zámková dlažba
m2
650,000
2
2. Štrkové lôžko frakcie 8/16
m
32,500
3. Štrkové lôžko frakcie 4/8
m2
132,000
4. Záhradný obrubník
m2
462,000
2
5. Pokládka zámkovej dlažby
m
8,000
6. Výkop štrkového lôžka – kopací stroj
hod.
35,000
7. Výkop štrkového lôžka – nákladné auto
hod.
30,000
7.
Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky : Z dotačných zdrojov a rozpočtu
obce, preddavky verejný obstarávateľ neposkytne.
8.
Lehota na predkladanie ponúk : 17. júna 2014 do 13,00 hod.
- adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, poštou
alebo osobne v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 13,00 hod.
- uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený. Vonkajší obal
ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača, (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
• označenie heslom : „Rekonštrukcia dvora“
9.
Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena s DPH
10.
Spôsob stanovenia ceny :

11.

- v zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov sa
považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne,
- navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 5 zákona o cenách,
- ceny budú vyjadrené v eurách a budú platné počas trvania zmluvy,
- ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie
v zložení
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH
 sadzba DPH a výška DPH
 navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH
- ak nie je uchádzač platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu
celkom a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní,
- cenovú ponuku predložiť vo forme rozpočtu
Podmienky účasti : budú splnené predložením dokladu o oprávnení podnikať v predmete
zákazky.
Dátum: 02.05.2014
Dušan Baranský, starosta obce

