VÝZVA
NA PREDLOŽENIE PONUKY
Zadávanie zákazky podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia obstarávatela:
Obec Kolačno
Ulica: Kolačno
Č
íslo: 164
PSČ: 958 41
Pošta: Veľké Uherce
IČO: 00310557
Kontaktná osoba:
Lýdia Petríková
Telefón: 038 7486 310
Mobil: 0908 730 246
Email: obeckolacno@stonline.sk
WEB: 
http://www.kolacno.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.
II. OPIS
Názov zákazky:„CPV71320000-7 Inžinierske projektovanie-“.
Opatrenie 7. podopatrenie7.4. aktivita 1 rekonštrukciakultúrneho domu
Druh zákazky:

Dodanie služby
III. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosťpredloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: 
Nie.
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 4900,- EUR bez DPH
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
23.12.2015
Čas:
12:00 hod.

Ponuky musia byť doručené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode I. tejto výzvy. Na obálku
uviesť „NEOTVÁRAŤ – prieskum trhu –„CPV 713200007 Inžinierske projektovanie“

Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané:
31.12.2016
Lehota na predkladanie ponúk prieskumu trhu
:
23.12.2015 do 12:00hod

IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1.Doklad (kópia) o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo
výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa
osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra)
2. Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
3.Navrh zmluvy. Verejný obstarávateľ požaduje aby návrh zmluvy obsahoval článok
v nasledujúcom znení:
“Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru,
vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej Objednávateľom ako
prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných
Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z.z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona č.
502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a
poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto
povinnosti Dodávateľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje Objednávateľa od
Zmluvy odstúpiť“

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, zreteľne to v ponuke uvedie.
VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Februar.2016
Typ zmluvy :
Zmluva o dielo
Obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov verejného obstarávateľa.
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe daňového dokladu
vystaveného dodávateľom, splatnosť ktorého je do 30 dní odo dňa doručenia daňového dokladu.

Dňa:17.12.2015

Starosta obce

Príloha č. 1

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky
: „CPV71320000-7 Inžinierske projektovanie-“.
Opatrenie 7. podopatrenie7.4. aktivita 1 rekonštrukciakultúrneho domu

Uchádzač:

.........................................................................
(Obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania)

Návrh
na plnenie kritérií
Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH

v..............................., dňa...........................
....................................................
podpis

