Výzva na predkladanie ponúk
(Zákazka s nízkou hodnotou)

Obec Kurov, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva v
súlade s § 5 od. 4 a § 117 cit. zákona na predloženie cenovej ponuky pre projekt „Zberný dvor
Kurov“.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Kurov
Obecný úrad
Kurov 309
086 04 Kružlov
IČO: 00322253
Zastúpená: Mária Špirková, starosta obce
2. Miesto uskutočnenia:
Obec Kurov
3. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je:
„Vypracovanie Projektovej dokumentácie (ďalej len PD) v rozsahu pre stavebné konanie
v rozpracovanosti pre realizáciu stavby na akciu: Zberný dvor Kurov“
Rozsah PD :
- Sprievodná správa
- Súhrnná technická správa
- Situačné osadenie stavby s napojením na infraštruktúru
- Posúdenie vplyvov na ŽP (EIA)
- Dokumentácia stavebných objektov (ASR; Statika, elektroinštalácia, vykurovanie, ZTI,
spevnené plochy, oplotenie a pod.)
- Napojenie na infraštruktúru – prípojky médií a dopravného riešenia
- Projekt požiarnej ochrany
- Výkaz výmer a Rozpočet stavby
Celková dokumentácia spracovaná v 6-tich vyhotoveniach + digitálne a to 1x rozpočet; 1 x
Výkaz výmer .- Zadanie; 1 x PD na CD nosičoch

4. Predpokladaná hodnota zákazky:
15 000€ bez DPH
5. Rozdelenie na časti:
Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
20.7.2016
7. Financovanie zákazky:
Zákazka bude financovaná z fondov EÚ: OPKŽP 2014-2020, štátneho rozpočtu a
z prostriedkov verejného obstarávateľa.
8. Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Ing. Július Fedáš
E-mailom: jfedas@gmail.com
najneskôr dňa: 28.06.2016 do 16:00 hod.
9. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu
poskytuje službu a predložila ponuku.
Predložená ponuka musí obsahovať:
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH
- sadzbu a výšku DPH,
- konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH
- v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH, upovedomí o tom vo svojej ponuke.
- Záujemca predkladá doklad o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci záujemcu na uskutočnenie požadovaného predmetu zákazky
a to:
- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická
osoba - podnikateľ, príspevková organizácia - podnikateľ ), môže byť aj výpis stiahnutý
z internetu, alebo
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba - podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri), môže byť aj výpis stiahnutý z internetu,
alebo
- Iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.

10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v € spolu s DPH.
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
alebo elektronickou formou.

V Kurove, 21.06.2016

S pozdravom

Mária Špirková
starosta obce

