Výzva
na predloženie ponuky na dodanie stavebných prác podľa § 102
zák.č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
____________________________________________________________
I.
Identifikačné údaje verejného obstarávania
OBEC RAD, IČO: 00331872, adresa na doručovanie Rad, ul. Hlavná 95/10, PSČ 07637 .
Kontaktné miesto: Rad, ul. Hlavná 95/10, PSČ 07637, tel.: 0915/953918, kontaktná osoba
Ladislav Liška, starosta Obce Rad, emailová adresa : ocurad@centrum.sk, internetová adresa
verejného obstarávateľa : www.rad.ocu.sk, druh verejného obstarávania podľa § 6 ods.1 písm.
b) zák.č.25/2006 Z. z.
II.
Predmet verejného obstarávania
Rekonštrukcia plochej strechy viacúčelovej budovy v Obci Rad časť Hrušov ul. Chlmecká
č.50/2 v rozsahu uvedenom v krycom liste rozpočtu ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
III.
Termín a miesto dodania predmetu zákazky
Obec Rad časť obce Hrušov ul. Chlmecká 50/2 v termíne do 15.9.2012.
IV.
Spôsob určenia ceny predmetu verejného obstarávania
Cena uvedená v ponuke bude uvedená v eurách a nesmie byť viazaná na inú menu.
Navrhovaná cena musí byť vrátane všetkých nákladov zo strany uchádzača súvisiacich so
splnením predmetu verejného obstarávania s dodaním na miesto plnenia vrátane dane
z pridanej hodnoty. Cena uvedená v ponuke bude maximálna. Ak je uchádzač platcom DPH,
je potrebné navrhovanú zmluvnú cenu rozdeliť na časť ceny bez DPH, výšku DPH a cenu
vrátane DPH.
V.
Spôsob predkladania ponúk
Uchádzač predloží ponuku na adresu verejného obstarávateľa Obec Rad, ul. Hlavná 95/10,
PSČ 07637 v slovenskom jazyku v uzatvorenej obálke označenej „Rekonštrukcia plochej
strechy“.
VI.
Požiadavky na predmet obstarávania
Dodržiavanie platných právnych predpisov a noriem pre realizáciu stavebných prác.
Ukončenie stavebných prác do 31.10.2012.
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VII.
Obsah predloženej ponuky
Predložená ponuka musí obsahovať najmenej:
- cenovú ponuku,
- záruku,
- oprávnenie na vykonávanie stavebných prác, živnostenské oprávnenie.

VIII.
Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je do 10.9.2012 do 12,00 hodiny.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na jej predloženie nebude prijatá.
IX.
Vyhodnocovanie ponúk
Pri hodnotení ponúk sa prihliada na hospodárnosť a efektívnosť prijatia najvhodnejšej
ponuky. Verejný obstarávateľ určí poradie predložených ponúk, na prvom mieste bude
umiestnená ponuka s najnižšou cenou v eurách s DPH a obsahujúca požadované dokumenty
uvedené v tejto výzve. Táto ponuka bude víťazná.
Ponuku bude možno zahrnúť do vyhodnotenia len v prípade, ak jej obsah bude zodpovedať
stanoveným požiadavkám a bude podaná v určenej lehote.
X.
Lehota na oznámenie výsledkov vyhodnotenia ponúk
Víťazný uchádzač bude vyrozumený o úspešnosti jeho ponuky a zároveň vyzvaný na začatie
vykonávania stavebných prác do 5 dní odo dňa vyhodnotenia ponúk.
V Rade dňa 04.09.2012

Ladislav Liška v.r.
starosta obce

