VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Mesto Zlaté Moravce, Ul. 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce ako verejný obstarávateľ v zmysle
§ 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov : Mesto Zlaté Moravce
Adresa : 1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
V zastúpení : PaedDr. Dušan Husár
IČO : 00308676
DIČ : 2021058787
Bankové spojenie: VÚB Nitra
: 33422162/0200
Číslo účtu
: SK22 0200 0000 0000 3342 2162
IBAN
Kontaktná osoba : Mgr. Miroslava Kováčová
Tel.
: +421 37 69 239 26
+421 37 69 239 45
Fax
e-mail : kovacovai_q>,zlatemoravce.eu
Predmet zákazky
Názov: „Oprava povrchu ul. B.S. Timravy a ul. Palárikova - horná čast"'

Číselné kódy
Hlavný predmet : 45000000-7 Stavebné práce
50230000-6 Opravy a súvisiace služby týkajúce sa ciest a iných zariadení

Podrobný popis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce - oprava miestnej komunikácie a to výmenou
asfaltového povrchu, technická špecifikácia viď Príloha č.l Výkaz výmer.
Predpokladaná hodnota zákazky
32 469,71 EUR bez DPH
Lehota viazanosti ponuky
Do 31.08.2016
Lehota vyhotovenia diela
Do 31.08.2016
Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Vlastné zdroje verejného obstarávateľa.

Obstarávateľ neposkytne uchádzačovi preddavok ani zálohovú platbu.
Platobné podmienky a spôsob fakturácie
Upravené v Návrhu zmluvy o dielo.
Obhliadka miesta realizácie
Odporúča sa. (Emil Hudák, 037 69 23923, v čase stránkových hodín Mestského úradu Zlaté
Moravce)
Komunikácia
Prostredníctvom pošty, faxom alebo prostredníctvom elektronických prostriedkov alebo
osobne.
Možnosť predloženia ponuky
Na celý predmet zákazky. Nepovoľuje sa predloženie variantných riešení.
Obsah ponuky
Ponuka obsahuje:
Príloha č. 1 Výkaz výmer
Návrh zmluvy o dielo

Podmienky účasti
Ponuku je potrebné predložiť v stanovenej lehote na predkladanie ponúk a spôsobom
uvedeným v časti „Miesto a lehota predkladania ponúk" tejto výzvy na predloženie ponuky.
Verejný obstarávateľ požaduje na splnenie podmienok účasti predloženie:
1.

Uchádzač musí spÍňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa §32
ods. l písm. e) zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich
splnenie dokladmi podľa §32 ods. 2 písm. e) alebo ekvivalentnými dokladmi
v originálnom vyhotovení alebo ako fotokópiu tohto dokladu doklad o oprávnení
-

uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom tejto zákazky.

2. Predloženie cenovej ponuky v zmysle prílohy č.1 Výkaz výmer.

Kritériami pre vyhodnotenie predložených ponúk budú
„

Najnižšia cena"

Verejný obstarávateľ prijme cenovú ponuku s naJmzsou navrhovanou zmluvnou cenou
vrátane DPH. Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú predmetom
vyhodnocovania. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní vo svojej ponuke. Ceny
v ponukách uvedú uchádzači v eurách.
Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom oznámenie
o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Miesto a lehota predkladania ponúk :

Termín predkladania cenovej ponuky: do 18.07.2016, 11.00 hod.

elektronickou poštou na adresu:
kovacova(ä),zlatemoravce.eu
poštou na adresu:
Mestský úrad Zlaté Moravce , ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté Moravce
osobne do podateľne Mestského úradu Zlaté Moravce, ul. 1. mája č. 2, 953 01 Zlaté
Moravce
V prípade, že uchádzač zvolí spôsob predloženia ponuky poštou alebo osobne, je potrebné
ponuku doručiť v zalepenej obálke, na ktorej musí byť uvedené:
názov a adresa verejného obstarávateľa,
obchodné meno a adresa uchádzača
heslo: „Oprava povrchu ul. B.S. Timravy a ul. Palárikova - horná čast"'
SÚŤAŽ-NEOTVÁRAŤ
Vyhodnotenie ponúk :
18.07.2016, 13.00 hod., Mestský úrad, Ul. 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce, bez účasti
uchádzačov.

Ďalšie informácie obstarávateľa:
•

•

•

Ponuky, ktoré nebudú obsahovať všetky požadované náležitosti alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tejto výzve vrátane jej príloh, nebudú
predmetom vyhodnocovania.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku v rámci tohto
prieskumu trhu alebo zrušiť prieskum trhu, pokiaľ sa zmenili okolnosti, za ktorých bol
prieskum trhu vyhlásený.
Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač.

S pozdravom

V Zlatých Moravciach, dňa 08.07.2016

Príloha č.l Výkaz výmer
Príloha č.2 Návrh zmluvy

