OBEC KĽAČNO
972 15 Kľačno, 046/544 51 20, fax: 046/544 50 14
e-mail: klacno@prievidzanet.sk

Č.j. 332/2013
Výzva na predloženie ponuky na zákazku
ktorá nie je nadlimitná ani podlimitná podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní
v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov (ďalej ZVO)
predkladá v rámci prieskumu trhu výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Obec Kľačno
Sídlo:
972 15 Kľačno
Zastúpený:
Ing. Jozef Vrábeľ
IČO:
318 183
Kontaktná osoba:
Ing. Jozef Vrábeľ
Mobil:
+421 905 571 735
E- mail:
klacno@prievidzanet.sk
2. Predmet zákazky:
Zákazka na stavebné práce.
3. Názov predmetu zákazky:
„Zhotovenie strechy na garáži a sklade“
4. Rozdelenie predmetu zákazky:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
5. Opis predmetu zákazky:
Zhotovenie strechy podľa predloženého projektu a výpisu z technickej správy.
Uchádzači môžu vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby získali všetky
informácie, ktoré sú potrebné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou bude znášať uchádzač.
Obhliadka sa uskutoční dňa 17.júla 2013 o 10,00 hod. na Obecnom úrade v Kľačne. Obhliadku
zabezpečí starosta obce, Ing. Jozef Vrábeľ. V prípade záujmu sa treba kontaktovať vopred
telefonicky na tel. č. 0905/571 735 alebo mailom na adresu: klacno@prievidzanet.sk
6. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná cena musí byť vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, navrhovanú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a na skutočnosť upozorní.
7. Spôsob financovania: zákazka bude financovaná z rozpočtu obce Kľačno. Splatnosť faktúry bude
30 dní.
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Sklad a garáž – dvor OcÚ Kľačno
9. Možnosť variantného riešenia: Nie
10. Možnosť subdodávky: Nie
11. Typ zmluvy: Zmluva o dielo.
12. Podmienky účasti záujemcov: Predložiť doklad podľa § 26 ods. 2 písm. e) doklad o oprávnení
uskutočňovať stavebné práce.
13. Termín poskytovania služieb: Do 1 mesiaca od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo.

14. Kritéria hodnotenia ponúk: Najnižšia cena
15. Miesto, lehota a podmienky predkladania ponúk: Ponuku je potrebné zaslať na adresu
obstarávateľa uvedenú v bode 1. tejto výzvy v lehote do 23 júla 2013 do 15,00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje :
adresu odosielateľa uvedené v bode č. 1
adresu uchádzača (názov, obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
označenie „ Zákazka ktorá nie nadlimitná ani podlimitná – neotvárať!“
označenie heslom verejného obstarávania: „Zhotovenie strechy na garáži a sklade“.
16. Vyhodnotenie cenových ponúk:
Dátum a čas vyhodnotenia cenových ponúk: 24. júla 2013 o 10,00 hod.
Miesto vyhodnotenia cenových ponúk:
Obecný úrad
972 15 Kľačno

V Kľačne 16. júla 2013

.................................................
Ing. Jozef Vrábeľ
starosta obce Kľačno

Príloha: 2x výkres
1x výpis z technickej správy

Doručuje sa:

