Obec Čiližská Radvaň , 930 08 Čiližská Radvaň 285

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

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
IČO:
DIČ:
Sídlo:
Krajina:
Štatutár:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Internetová stránka:

Obec Čiližská Radvaň
305341
2021002093
930 08 Čiližská Radvaň 285
Slovenská republika
István Csikász, starosta
+421 (0) 31 5541202
+421 (0) 31 5541202
obec.radvan@gmail.com
www.csilizradvany.sk

Kontaktná osoba:
Sídlo:
Telefón:
Fax:
E-mail:

István Csikász
930 08 Čiližská Radvaň 285
+421 (0) 31 5541202
+421 (0) 31 5541202
obec.radvan@gmail.com

Názov predmetu zákazky:

Realizácia verejného obstarávania podlimitnej zákazky na
stavebné práce - "Rekonštrukcia základnej školy –ústredné
vykurovanie v obci Čiližská Radvaň "

Druh zákazky:

Služby

Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie
Rozdelenie predmetu zákazky:

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky
a neumožňuje sa variatné riešenie.

Predpokladaná hodnota zákazky:

1 500,- EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je realizácia verejného obstarávania
podlimitnej zákazky na stavebné práce –
" Rekonštrukcia základnej školy –ústredné
vykurovanie v obci Čiližská Radvaň " s predpokladanou
hodnotou zákazky 90 556,- Euro bez DPH, v súlade so zákonom
25/2006 v platnom znení.
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Lehota na predkladanie ponúk:

17.12.2013 do 8:00 hod.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod. Požadované doklady a dokumenty tvoriace obsah ponuky, musia
byť v ponuke predložené ako originály alebo úradne overené fotokópie týchto dokladov alebo
dokumentov a nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
Uchádzač predloží ponuku aj v elektronickej forme (na CD) vo formáte .pdf.

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
1. Doklad o oprávnení poskytovať službu (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského
registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov alebo výpis z
obchodného registra) alebo potvrdenie príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie požadovaného predmetu zákazky.
2. Zoznam realizovaných zákaziek za predchádzajúce tri roky rovnakého alebo obdobného charakteru
ako predmet zákazky. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil aspoň 10 referencií.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je:
1. Cena predmetu obstarávania bez DPH
max. 100 bodov
Maximálny počet bodov za toto kritérium sa pridelí ponuke uchádzača s najnižšou navrhovanou cenou
bez DPH za dodanie predmetu obstarávania a pri ostatných ponukách sa určí úmerou. Hodnotenie ceny
za dodanie predmetu obstarávania ostatných ponúk sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za
dodanie predmetu obstarávania platnej ponuky a navrhovanej ceny za dodanie predmetu obstarávania
príslušnej vyhodnocovanej ponuky.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, vo svojej ponuke na to upozorní.

Ako víťazná ponuka bude prijatá ponuka s najnižšou cenou.
Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov i z prostriedkov Envirofondu 2014.

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude Mandátna zmluva.
Doba trvania zákazky do 30.6.2014
Dátum zverejnenia tejto výzvy v profile verejného obstarávania: 11.12.2013
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Príloha č. 1
Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Obchodný názov uchádzača:
Adresa/Sídlo:

1.

Cenové kritérium

Predmet zákazky

Celková cena v € bez DPH

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach tejto ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude vylúčená.

Dátum predkladania ponuky uchádzačom:

..........................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu
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