Obec Zákopčie

Č. zákazky :
V Zákopčí, dňa : 15.10.2013

VÝZVA
na predloženie ponuky na poskytnutie služby
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 :
Názov organizácie :

Obec Zákopčie

Sídlo organizácie :

Stred 824, 023 11 Zákopčie

IČO:

00314358

DIČ:

2020553337

Bankové spojenie:

Prima banka

Číslo účtu :

5601025003/5600

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Ing. František Hažík
Č. tel.: 0911270159
e- mail: frantisek.hazik@zakopcie.sk
Typ verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1 b) zákona o VO
II.

Opis
Názov predmetu zákazky : stavebný dozor
Druh zákazky: služby ( zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona )
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky.
Miesto poskytnutia služby : Obec Zákopčie, Stred, parcela CKN č. 446
Termín poskytnutia služby : 5/2014 – 4/2016
Stručný opis zákazky: Stavebný dozor na stavbe s názvom:
1. „Bytový dom - Novostavba“ na parcele CKN 446 v obci Zákopčie
2. Technická vybavenosť k stavbe „Bytový dom - Novostavba“ na parcele CKN 446
v Zákopčí.

III.

Predpokladaná hodnota zákazky
Cena predmetu zákazky stavebného dozoru sa uvedie na základe vlastného výpočtu
s prihliadnutím na hodnotu dozorovanej stavby. Hodnota dozorovanej stavby je 541.131,60
Eur s DPH.

IV.

Podmienky financovania: vlastný rozpočet obce

V.

Podmienky účasti : doklad o oprávnení vykonávať stavebný dozor na pozemných stavbách

VI.

Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk
Ponuky sa prijímajú do 31.10.2013 do 10:00 hod.. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na
predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie :

Obec Zákopčie

Sídlo organizácie:

Stred 824, 023 11 Zákopčie

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko: Ing. František Hažík
Č. tel. / č. faxu: 041 4344121, 0911270159
e- mail: frantisek.hazik@zakopcie.sk
Jazyk ponuky
Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom
jazyku.
VII.

Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium bude najnižšia cena.

VIII.

Obsah ponuky :
Ponuková cena
Doklady v zmysle bodu V. výzvy
Návrh zmluvy

IX.
IX.

Lehota viazanosti: 15.12.2013
Ostatné: Dôvody na zrušenie súťaže :
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jediná ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie a nebolo ich
možno predvídať.
Miesto a dátum odoslania výzvy : v Zákopčí , dňa : 15.10.2013

Ing. František Hažík
starosta obce

