Výzva na predkladanie ponúk
(podprahová zákazka)
v rámci postupu verejného obstarávania podľa §

9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. zákon o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Veľké Dvorníky
Adresa organizácie: Obecný úrad, 929 01 Veľké Dvorníky 190
Krajina: Slovenská republika
IČO : 00305375
2. Kontaktná osoba:
Ján Ürögi PhDr. - starosta
Telefón: 0918 668 758
E-mail:
jan.urogi@velkedvorniky.sk, zuzana.fulopiova@velkedvorniky.sk
Adresa : Obecný úrad, 929 01 Veľké Dvorníky 190
3. Druh verejného obstarávateľa: § 6 ods.1 písm. b) zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov.
4. Druh postupu: Podprahová zákazka - verejná súťaž s výzvou na predkladanie ponúk
5. Predmet obstarávania:

71320000-7 Inžinierske projektovanie
6. Opis predmetu obstarávania:

Vypracovanie projektu pre rekonštrukciu bývalého kultúrneho domu na centrum športu,
oddychu a služieb a súvisiaca inžinierska činnosť, osobná obhliadka, konzultácia je
potrebná
7. Miesto realizácie zákazky: Obec Veľké Dvorníky
8. Komplexnosť dodávky:
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania, neumožňuje sa rozdeliť predmet
obstarávania ani predložiť variantné riešenie. Zákazku treba vyhotoviť do 31.03.2016
9. Predpokladaná hodnota zákazky:

18 000,00 € spolu s DPH

10. Poskytovanie súťažných podkladov:

Vyžiadanie súťažných podkladov: na adrese: Obecný úrad, 929 01 Veľké Dvorníky 190
11. Spôsob prevzatia súťažných podkladov: osobné prevzatie, pri obhliadke
12. Úhrada za súťažné podklady: nie
13. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu verejného obstarávateľa a z nenávratného finančného
príspevku v etapách podľa výšky zdrojov a vykonaných prác.
14. Podmienky účasti uchádzačov:
návrh na plnenie stanoveného kritéria / na samostatnom liste/
doklad o oprávnení podnikať (originál alebo úradne osvedčená kópia), ktorým uchádzač
preukáže spôsobilosť na dodanie predmetu obstarávania.
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Uchádzač zapísaný do Zoznamu podnikateľov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie ( §
26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.) môže doklad požadovaný v bode 11 b) nahradiť
predložením platného potvrdenia alebo úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho
zapísaní do Zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods.1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní,
15. Ďalšie požiadavky na obsah ponuky: nie sú stanovené
16. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia cena za celý predmet obstarávania s DPH v EUR.
17. Lehota na predkladanie ponúk:
Dňa 15.12.2015 do 09:00 hod. na adresu verejného obstarávateľa.
18. Otváranie obálok s ponukami:
Dňa 15.12.2015 o 11:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa: Otváranie ponúk je verejné.
19. Lehota viazanosti ponuky:
Do 31.03.2016
20. Ďalšie informácie:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku na verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak nebudú
zodpovedať finančným možnostiam verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neprijme
ponuku, ktorej ponuková cena sa bude nachádzať mimo očakávaného cenového rozpätia.
Verejná výzva bude vyvesená na informačnej tabuli obce ako aj na Webovej stránke. Výzva
bola doručená trom záujemcom.
Vo Veľkých Dvorníkoch 30.11.2015
..............................................
Ján Ürögi PhDr. - starosta
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