Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Blatnica, Obecný úrad, 1, 038 15 Blatnica

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
na predmet obstarávania:
Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v obci Blatnica
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov obstarávateľa:
Adresa:

Obec Blatnica
Obecný úrad, Blatnica, 1

IČO:
Kontaktná osoba:
telefón/fax:
web:
e-mail:

00316571
Ing. Ivica Súkeníková
0911336789, 043/4948101
www.blatnica.sk
oublatnica@gaya.sk

1.Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v obci Blatnica
2. Opis predmetu obstarávania:
1. Natiahnutie asfaltu na kanalizáciou poškodenú časť komunikácie a zdvihnutie
kanalizačných poklopov v počte 4 ks v prípade potreby sfrézovanie starého
asfaltového koberca.
3. Obhliadka miesta dodania predmetu zakázky :
Pred spracovaním cenovej ponuky bude vykonaná obhliadka objektu a dohodnutý
najvhodnejší spôsob realizácie. Obhliadka sa bude konať v termíne do 30.9.2014 stretnutie na
Obecnom úrade v Blatnici. Na základe obhliadky môže byť spracovaná cenová ponuka , ktorá
musí zahŕňať všetky náklady na dodanie predmetu obstarávania.
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
Do 20 000,- € vrátane DPH.
5. Miesto dodania predmetu obstarávania:
Miestna komunikácia na parcele reg. E 1699/1 v Blatnici.
6. Lehota plnenia a výsledok cenovej ponuky:
Lehota plnenia: najneskôr do 31.10.2014 po uzavretí Zmluvy o dielo, resp. po vzájomnej
dohode s dodávateľom. Zmluva a jej uzatvorenie je podmienené dostatkom financií v rámci
bežného rozpočtu obce Blatnica.
Výsledok cenovej ponuky: Zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Úhrada predmetu zmluvy sa bude realizovať vo výške 100% bez zálohovej platby po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí zákazky Zápisom z odovzdávacieho a preberacieho
konania do 21 dní od doručenia faktúry.

8. Cena a spôsob určenia ceny:
Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
9. Hlavné kritériá hodnotenia ponúk:
Hlavnými kritériami na posúdenie predmetu zákazky sú:
- Kvalita diela a referencie
- najnižšia cena za celý predmet obstarávania
10. Podmienky účasti záujemcov:
- živnostenský list
- výpis z obchodného registra
- fotokópia certifikátu dodávaných výrobkov (ku cenovej ponuke postačujú fotokópie)
- Referencie
11. Postup obstarávania:Zákazka so zverejnením na webovej stránke obce
12. Lehota a spôsob predkladania ponúk: Záujemca predloží cenovú ponuku
verejnému obstarávateľovi poštou alebo osobne do 30.09.2014 do 15.30 hod. Obálka
ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu
a označená Rekonštrukcia časti miestnej komunikácie v obci Blatnica
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá a bude vrátená
uchádzačovi neotvorená. Ponuky doručené v lehote ostávajú súčasťou dokumentácie
verejného obstarávania u obstarávateľa.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 02. 10. 2014 o 16:30 hod.Verejný obstarávateľ nebude
akceptovať ponuky po uplynutí stanovenej lehoty.
13. Obmedzenie počtu uchádzačov:
Verejný obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.
14. Iné podmienky:
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať
žiadosť o nápravu, ani námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Úspešnému uchádzačovi sa
oznámi, prijatie ponuky a dátum uzavretia zmluvy. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych
dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo neuzatvoriť zmluvu s úspešným uchádzačom, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase
uverejnenia výzvy nemohol predpokladať. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v
tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.
V Blatnici, dňa 18.09.2014

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing.Ivica Súkeníková
starostka obce

