Výzva na predloženie ponuky
Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu – profesie
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
Kontaktná osoba:

Obec Olcnava
Jarná 2, 053 61 Olcnava
Jaroslav Salaj, starosta
00329436
Ing. Mgr. Martin Hriňák, osoba poverená vykonaním VO, 0944 904 706, hrinak.vo@gmail.com

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 88 914,53 €
4. Podrobný opis predmetu zákazky: Stavebné práce na zateplení obecného úradu a kultúrneho domu v 4 častiach:

–

Bleskozvod

–

Elektroinštalácia

–

Fotovoltika

–

Podlahové kúrenie

5. Zaradenie predmetu obstarávania:

Hlavný slovník:
45000000-7 – Stavebné práce
Uchádzač môže použiť vo svojej cenovej ponuke aj ekvivalentné stavebné materiály k materiálom uvedeným vo výkaze výmer,
musia však spĺňať minimálne technické parametre materiálov uvedených v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.
Navrhovaná zmluvná cena je maximálna a konečná, musí obsahovať všetky náklady potrebné na realizáciu zákazky
spojené s riadnym vyhotovením diela podľa tejto výzvy.
6. Lehota na realizáciu predmetu zákazky: do 1 mesiaca odo dňa odovzdania staveniska
7. Miesto na realizáciu predmetu zákazky: Olcnava
8. Platobné podmienky: priebežne na základe faktúr so splatnosťou 60 dní
9. Lehota na predloženie ponuky: do 31.12.2020 do 24:00 hod.
10. Spôsob predloženia ponuky: e-mailom
11. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena vrátane DPH za jednotlivé časti.
12. Pokyny na zostavenie ponuky:

V ponuke uveďte nasledujúce údaje:
– Identifikačné údaje uchádzača: názov alebo obchodné meno uchádzača, adresa, sídlo, IČO, DIČ.
– Uchádzač vyplní priložený Výkaz výmer a prílohu č. 1 tejto výzvy. Celková cena bude zaokrúhlená na 2 desatinné
miesta.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, v jednom vyhotovení.
Variantné riešenie: neumožňujú sa
13. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2021
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky znáša uchádzač bez finančného nároku voči
verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky.
Prílohy:
Príloha č. 1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Príloha č. 2 – Výkazy výmer
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia

Príloha č. 1
Návrh uchádzača na plnenie kritérií
Názov verejného obstarávateľa: Obec Olcnava
Názov predmetu zákazky:

Zateplenie obecného úradu a kultúrneho domu – profesie
Na základe Vašej výzvy na predloženie cenovej ponuky Vám predkladáme cenovú ponuku a súhlasíme s podmienkami v nej
uvedenými.
Identifikácia uchádzača
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH: *
Telefón:
E-mail:
Kontaktná osoba:
* Ak uchádzač nie je platiteľ DPH, uvedie túto skutočnosť.
Cenová ponuka
Položka

Cena v eurách
bez DPH **

DPH v eurách
**

Cena celkom v eurách
s DPH **

Bleskozvod
Elektroinštalácia
Fotovoltika
Podlahové kúrenie
** V prípade, že uchádzač na danú časť nepredkladá cenovú ponuku, ponechá daný riadok prázdny
V ..................................................... dňa ................................
..............................................................
podpis uchádzača
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