Výzva na predkladanie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie: Obec Horná Poruba
Sídlo organizácie: 018 35 Horná Poruba 39
IČO: 00317284
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno priezvisko: Ing. Milan Staňo
0903 421 291
e-mail: obechp@gmail.com
2. Predmet zákazky
Práce na oprave ciest
Opis predmetu:
- Penetračný nástrek ciest
- Podrovnanie asfaltovou hmotou
- Asfaltový koberec miestnych komunikácii –- hrúbka 5 cm
- Predpokladaná výmera - 1500 m2
3. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky s DPH je 35 632,82 €

4. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je do 10. 05.2017 do 12,00 hod.
5. Miesto predkladania ponúk
Názov organizácie: Obec Horná Poruba
Sídlo organizácie: 018 35 Horná Poruba 39
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno priezvisko: Ing. Milan Staňo
0903 421 291
e-mail: obechp@gmail.com
6. Jazyk ponuky
Slovenský jazyk

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Primeraná kvalita a cena vrátane DPH za celý predmet obstarávania.
8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Zmluva o dielo s termínom dodania do 30.06.2017 .
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov obstarávateľa
10. Obsah ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača (názov, sídlo. IČO, kontaktné údaje uchádzača)
b) Referencie – potvrdenie odberateľov o uskutočnení prác rovnakého alebo
podobného charakteru ako je predmet zákazky
c) Návrh na planenie kritéria- cenová ponuka na 1 m2 penetračného nástreku
s DPH , cenovú ponuku za 1 m2 asfaltového koberca s DPH a cenu celkom za
1500 m2 s DPH – opečiatkovanú a podpísaná štatutárom
d) Doklad oprávnenia - doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky – v procese
obstarávania postačujú neoverené doklady (kópia)
d) Vyplnené výkazy výmer

11. Kritérium na hodnotenie ponúk
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia ku kvalite. V celkovej cene do predmetu
zákazky budú zahrnuté všetky náklady uchádzača ako je doprava k obstarávateľovi
a pod.
12. Doplňujúce doklady a informácie
a) Vašu kompletnú ponuku doručte poštou alebo osobne v zalepenej obálke (nie
mailom) do 05.06.2015 do 12,00 hod. na adresu:
Obec Horná Poruba
Obecný úrad Horná Poruba 39
018 35
( rozhodujúca je hodina doručenia na obecný úrad)
HESLO: Práce na oprave ciest 2017
b) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača
predloženie ďalších dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočnosvať
predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zruišiť použitý postup zadávania zákazky
vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

V Hornej Porube, dňa 02.05.2017

Ing. Milan Staňo
starosta obce

V prípade osobného doručenia či prevzatia:
Žiadosť osobne prevzal:
Podpis záujemcu:

dňa: ................2017

......................................

Zverejnené na úradnej tabuli obce dňa 02.05.2017

Prílohy :
1. Návrh na plnenie kritéria
2. Výkaz výmer

