
Obec Hranovnica
 _____________________________________________________________ 

 Sládkovičova 398, 059 16 Hranovnica 

          
vyhlasuje

výzvu na predloženie cenovej ponuky č. 4/2016

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Obec Hranovnica
Sídlo: Sládkovičova č. 398, 059 16 Hranovnica
IČO: 00326224
Kontaktná osoba: JUDr. Lukáš Antoni, prednosta OcÚ
Telefón: 0915 915 092
E-mail: prednosta@lj.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK8656000000003449947003    

2. Predmet zákazky:

Stavebný  dozor  pre  projekt:  Rekonštrukcia  a  modernizácia  čistiarne  odpadových  vôd  v  obci
Hranovnica

3. Predpokladaná hodnota zákazky:

10 500,- € bez DPH

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

5. Termín vykonania zákazky: 

Počas realizácie stavby Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica,
t.j. 4/2016 – 5/2017.

6. Opis zákazky:

Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebného dozoru na stavbe  Rekonštrukcia a modernizácia
čistiarne odpadových vôd v obci Hranovnica. Vzhľadom na to, že ide o vodnú stavbu, zodpovedná
osoba musí byť oprávnená na výkon stavebného dozoru na takomto druhu stavby.
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7. Termín a miesto doručenia cenových ponúk:

Najneskôr do  3.3.2016 do 15.30 hod. do podateľne Obecného úradu v Hranovnici.

Cenové ponuky je potrebné doručiť v riadne zalepenej obálke, na ktorej je uvedený odosielateľ,
adresát a heslo: „ Stavebný dozor“ - NEOTVÁRAŤ

8.  Požadované obchodné podmienky:

a) cenovú ponuku požadujeme vypracovať v €; uviesť cenu bez DPH aj s DPH, ak uchádzač nie je
platcom  DPH,  uvedie  cenu  celkovú.  Cena  musí  byť  konečná  a  musí  zahŕňať  všetky  náklady
uchádzača. Cena musí byť platná od lehoty na predloženie cenovej ponuky do vykonania diela,
b) faktúru za vykonanie diela doručiť do 14 dní po odovzdaní diela,  platobné podmienky budú
dohodnuté v zmluve o dielo.

9. Obsah ponuky a požadované prílohy:

a) kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra ako potvrdenie, že uchádzač je
oprávnený vykonať požadované dielo,
b) čestné vyhlásenie,  že uchádzač má vyporiadané pohľadávky voči zdravotným poisťovniam a
sociálnej poisťovni, že nie je v konkurze a nedlhuje svojím zamestnancom mzdu,
c) cenová ponuka na celý predmet zákazky, podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osoby
oprávnenej konať za uchádzača (ak nejde o štatutára, potrebné priložiť plnomocenstvo).
d) čestné vyhlásenia uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa uvedenými v tejto výzve.

10. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Jediným kritériom pre hodnotenie ponúk je cena za celý predmet zákazky vyjadrená v EUR s DPH
s presnosťou na dve desatinné miesta (resp. cena celkom, ak nie je uchádzač platcom DPH).  V cene
sú zahrnuté aj všetky ďalšie náklady spojené s vykonaním diela  ako sú napr. doprava, náklady na
telefón, príp. subdodávky a iné. 
Spôsob vyhodnotenie ponúk:  úspešným uchádzačom bude ponuka toho uchádzača, ktorý ponúkne
najnižšiu  cenu  za  celý  predmet  zákazky  v EUR  s DPH.  Poradie  ostatných  uchádzačov  bude
vyhodnotené vzostupne, t.j. druhý v poradí bude uchádzač s druhou najnižšou celou za celý predmet
zákazky vyjadrené v EUR s DPH atď.
Vyhlasovateľ je povinný prihliadať na mimoriadne nízku ponuku v zmysle § 42 zákona o verejnom
obstarávaní.

V Hranovnici, dňa 24.2.2016

 Vladimír Horváth
     starosta obce
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