Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku na vypracovanie projektovej dokumentácie:
„ Viacúčelové ihrisko v Horných Hámroch “ pozostávajúce z :
SO Viacúčelové ihrisko s uzavretým mantinelovým systémom Horné Hámre
SO Multifunkčné detské ihrisko Horné Hámre
Obec Horné Hámre / ďalej ako verejný obstarávateľ /, zverejňuje týmto výzvu na predkladanie
ponúk pre zabezpečenie podlimitnej zákazky v predpokladanej hodnote do limitu určeného v § 4
ods. 3) písm. a), ktorej postup zabezpečenia určuje § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Názov:
Obec Horné Hámre
v zastúpení: Ing. Milan Mokrý, starosta obce
Sídlo:
Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre
IČO:
00320641
DIČ:
2021111400
Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre proces výberu
Ing. Milan Mokrý
Telefón:
0903628860
Email:
starostahhamre@gmail.com
Pre predmet zákazky
Telefón:
Email:

Ing. Milan Mokrý
0903628860
starostahhamre@gmail.com

2. Predmet zákazky
Opis predmetu zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie: „Viacúčelové ihrisko
v Horných Hámroch“
2.1.

Špecifikácia predmetu :

Vypracovanie projektovej dokumentácie / ďalej len PD / na Viacúčelové ihrisko
v Horných Hámroch, vrátane zelenej infraštruktúry
Obhliadku stavby je možné vykonať v termíne 27.1.2016 v čase po telefonickej dohode
so starostom obce Ing. Milanom Mokrým č.t. 0903628860
2.2.

Predpokladaná hodnota zákazky je : xxxxx € bez DPH
xxxxxx € s DPH

2.3.
2.4.

Zákazka sa delí na časti: nie
Forma vzniku záväzku
a)
zmluva o dielo

3. Miesto plnenia zákazky
Obec Horné Hámre, časť Športový areál obce, parc. č. CKN 1185/1
4. Predkladanie cenových ponúk

4.1. Cenová ponuka sa predkladá prostredníctvom vyplneného Dotazník uchádzača
k výzve, alebo inou písomnou formou. Cenová ponuka musí byť spracovaná na celý predmet
zákazky podľa opisu predmetu zákazky. Cenová ponuka musí byť vypracovaná v slovenskom
jazyku.
4.2.
4.3.

Lehota na predkladanie ponúk je do: 29.01.2016 do 12.00 hod..
Cenové ponuky sa doručujú
a) elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: starostahhamre@gmail.com, a
v predmete
e-mailu bude uvedené „Ponuka – vypracovanie PDViacúčelové ihrisko v Horných Hámroch“
b) poštou na adresu: Obec Horné Hámre, Horné Hámre 45, 966 71 Horné Hámre, na
obálke musí byť uvedené „Ponuka – vypracovanie PD – Viacúčelové ihrisko
v Horných Hámroch“
c) osobne do podateľne obce

4.4. Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či
už na vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie
ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po
uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas
verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.
5. Podmienky financovania predmetu zákazky
5.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.2. Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
5.3. Fakturácia: faktúra bude uhradená na základe platnej zmluvy. Splatnosť faktúry je
30 dní po prevzatí faktúry verejným obstarávateľom.
6. Podmienky účasti uchádzačov
Oprávnenie poskytovať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o
verejnom obstarávaní.
7. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za dodanie celého predmetu zákazky.
8. Obsah ponuky
Vo svojej ponuke uchádzač predloží:
8.1. vyplnený Dotazník uchádzača k výzve
8.2. doklad o oprávnení poskytovať predmet zákazky podľa § 26 ods. 1 písm f) zákona
o verejnom obstarávaní v listinnej podobe; ak ponuku predkladá elektronicky
„scan“ tohto dokladu,
8.3. návrh zmluvy o dielo
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
9.1. Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom elektronickej
správy.
9.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ani jednu z predložených
ponúk v prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

9.3. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
9.4. Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu zákazky. V
prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie podmienok podľa bodu 6 tejto výzvy
alebo odstúpi od svojej ponuky, ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na
rokovanie bude ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
9.5. Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané
prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

V Horných Hámroch, dňa 21.01.2016

Ing. Milan Mokrý, starosta obce

