Výzva na predloženie ponuky.
Obec Lenartov, Obecný úrad, Lenartov 37, 086 06 Malcov

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Lenartov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite “Osada”
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Lenartov
Sídlo: Obecný úrad, Lenartov 37, 086 06 Malcov
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Bľandová, starostka obce
IČO: 00322270
DIČ: 2020623231
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail: obeclenartov@lenartov.sk
Internetová stránka: www.lenartov.sk
Bankové spojenie:
Číslo účtu.:

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Karol Fábry

4.

-

Predmet obstarávania:(predmet a názov zákazky, stručný opis zákazky)
Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v lokalite “Osada”
Technické riešenie rozšírenia vodovodu pozostáva:
z výstavby vodného zdroja – vŕtanej studne
z výstavby čerpacej stanice nad vrtom
z výstavby úpravne vody
zo zriadenia oplotenia vodného zdroja v rozsahu OP I. stupňa a terénnych úprav
z výstavby el. NN prípojky k ÚV a ČS
z výstavby rozvodného potrubia po spotrebisku
z výstavby výdajných miest pitnej vody

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
(uviesť typ zmluvy napr.: Kúpna zmluva, Zmluva o dielo, Mandátna zmluva .... )

6.
-

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): (uviesť podrobný opis)
Technické riešenie rozšírenia vodovodu pozostáva:
z výstavby vodného zdroja – vŕtanej studne
z výstavby čerpacej stanice nad vrtom
z výstavby úpravne vody
zo zriadenia oplotenia vodného zdroja v rozsahu OP I. stupňa a terénnych úprav
z výstavby el. NN prípojky k ÚV a ČS
z výstavby rozvodného potrubia po spotrebisku
z výstavby výdajných miest pitnej vody
.
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7.

Predpokladaná hodnota zákazky: (uviesť cenu v EUR bez DPH) 19 800,00 €

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: (uviesť presné miesto dodania, napr. adresu,
parcelné číslo, číslo haly ... ) Obecný úrad, Lenartov 37, 086 06 Malcov

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: (uviesť lehoty
podľa druhu zákazky) 2 mesiace od nadobudnutia účinnosti zmluvy

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: (uviesť napr.: bez úhrady sú
súčasťou výzvy) - - - - 11. Financovanie predmetu zákazky: (uviesť z akých prostriedkov bude zákazka financovaná):
z vlastných zdrojov, európskych fondov a štátneho rozpočtu
12. Lehota na predloženie ponuky: (uviesť dátum a čas) 22.09.2017 o 10:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
(uviesť kritéria a pravidlá a spôsob vyhodnotenia ponúk): najnižšia cena
15. Pokyny na zostavenie ponuky: (uviesť formu, počet vyhotovení, jazyk, spôsob označenia
ponuky, možnosť, resp. nemožnosť variantného riešenia,)
-

Uchádzač predloží ponuku v originálnom vyhotovení; v slovenskom jazyku v uzatvorenej
obálke označenej: „PD Lenartov, Ponuka – neotvárať“

-

Variantné riešenie sa neumožňuje.

-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky, napr.:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (viď príloha č. 1)

16. Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr.
výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)
17. Otváranie ponúk: (uviesť dátum, čas a miesto) 22.09.2017 10:15 hod.
18. Postup pri otváraní ponúk: (uviesť komu bude umožnená účasť na otváraní ponúk a za akých
podmienok) neverejné
19. Lehota viazanosti ponúk: (uviesť dátum): 31.12.2017
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: (uviesť meno, priezvisko, titul a kontakt
na poverenú osobu k realizácií verejného obstarávania)
Ing. Karol Fábry, Volgogradská 9, 080 01 Prešov, č.t. +421 517713873
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21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

-

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými
osobami
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov
odstúpiť od zmluvy
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Prešove, 12.09.2017
..........................................................
podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č.1 - „návrh na plnenie kritérií”
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky:

Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod, rozšírenie vodovodu v
lokalite “Osada”

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

Projektová dokumentácia pre Lenartov – vodovod,
rozšírenie vodovodu v lokalite “Osada”
*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite
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