Obec Cinobaňa, Banská ulica č. 315/1, 985 22 Cinobaňa

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
1. Investor
Názov: Obec Cinobaňa
IČO:00 316 008
Sídlo: Banská ulica č. 315/1
Obec : Cinobaňa
PSČ: 985 22
Kontaktná osoba: Jozef Melicher, starosta
Telefón: 0905655585
Elektronická pošta: starosta@cinobana.sk
Internetová adresa: www.cinobana.sk
2. Názov predmetu zákazky:
a) Oprava kultúrneho domu v Turičkách
3. Miesto dodania zákazky
Turičky
4. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet výzvy bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
neposkytuje zálohy na plnenie predmetu zákazky. Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou
platbou. Úhrada za predmet zákazky sa uskutoční v eurách bezhotovostným platobným stykom na
základe predloženej faktúry s lehotou splatnosti 30 dní po jej prevzatí investorom.
5. Podmienky účasti uchádzačov
a) Osobné postavenie preukáže uchádzač v zmysle § 26 ods. ods. 2 písm. e) dokladom
o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
Forma predloženia: obyčajná kópia
6. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a) doklady podľa bodu č.5 tejto výzvy (doklad o oprávnení poskytovať službu)
7. Komplexnosť zákazky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania
8. Obhliadka miesta zákazky
Odporúča sa vykonať obhliadku miesta.
9. Spôsob určenia ceny:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov.
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH v eur
 sadzba DPH a výška DPH v eur

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH v eur
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
Uchádzač predloží cenovú ponuku na kompletný predmet zákazky.
10. Kritériá na hodnotenie ponúk
Uchádzač stanovil jediné kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. Kritériom na hodnotenie
ponúk je najnižšia ponuková (zmluvná) cena v eur vrátane DPH na kompletný predmet zákazky.
Spôsob vyhodnotenia kritéria: ponuka uchádzača s najnižšou ponukovou (zmluvnou) cenou v eur
vrátane DPH na kompletný predmet zákazky bude investora najvýhodnejšia ponuka.
Termín realizácie od: 14.5.2018 do 25.6.2018 žiadame uviesť aj do cenovej ponuky
11. Predloženie ponúk
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania s
označením:
a)

„ Oprava kultúrneho domu v Turičkách „

Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu:
OÚ Cinobaňa, Banská ulica č. 315/1, 985 22 Cinobaňa
Lehota na predloženie ponúk uplynie dňa 2.5.2018 o 17:00 hod.
Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačovi vrátené neotvorené.
12. Doplňujúce informácie
Otváranie ponúk a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční na 2.5.2018 o 17:00 hod.
Otváranie ponúk bude neverejné - bez účasti uchádzačov. Výsledkom súťaže bude zmluva na predmet
zákazky uzatvorená medzi objednávateľom a úspešným uchádzačom. Obchodné podmienky budú
prerokované s úspešným uchádzačom. Uchádzačom, ktorí predložili ponuku, bude zaslané oznámenie
o výsledku.
Termín realizácie 6 týždňov od podpísania zmluvy.
Súčasťou výzvy na predloženie ponúk je zadanie.
Cinobaňa, 25.4.2018
Jozef Melicher
starosta

