OBEC KOTEŠOVÁ
013 61 Kotešová č. 325, tel. 041/5575843

___________________________________________________________________
Číslo:

V Kotešovej dňa 26. 1. 2011

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

VEC: Výzva na predloženie ponuky v rámci elektronickej aukcie – stavebné úpravy

V rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z.o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie ponuky na
predmet zákazky:
„Dodávka, demontáž a montáž plastových okien a dverí na Obecnom úrade v Kotešovej, v
Kultúrnom dome Kotešová, dom smútku a požiarná zbrojnica“
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky, demontáže starých okien a dverí a montáže
nových okien a dverí na obecnom úrade v Kotešovej , v dome smútku a v požiarnej zbrojnici pre
spríjemnenie prostredia a zamedzenia únikov tepla do okolitého ovzdušia.
Ponuku je potrebné doručiť na Obecný úrad v Kotešovej, referát účtovníctva – podateľna, 013
61 Kotešová č. 325 do 10. 2. 2011 do 12.00 hod.

Za predloženie návrhu Vám vopred ďakujeme.
S pozdravom

PhDr. Peter Mozolík
starosta obce

Príloha
- súťažné podklady na vypracovanie ponuky
VÝZVA
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisovpre
„Dodávka, demontáž a montáž plastových okien a dverí na Obecnom úrade v Kotešovej, v
Kultúrnom dome Kotešová, dom smútku a požiarná zbrojnica“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Kotešová
Sídlo: 013 61 Kotešová č. 325
IČO: 00321389
Telefón: 041/5575843
Fax: 041/5575127
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Mozolík
Stránkové hodiny: 07.30 – 12. 00 hod., 12. 30 – 15. 00 hod.
e-mail : ocukotesova@mail.t-com.sk
2. Typ zmluvy: Výsledkom procesu verejného obstarávania bude zmlúva o dielo.
3. Miesto dodania zákazky: zasadačka - obecný úrad v Kotešovej
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Jedná sa o zabezpečenie Dodávky, demontáže
a montáže plastových okien a dverí na Obecnom úrade v Kotešovej, v Kultúrnom dome Kotešová,
dom smútku a požiarná zbrojnica“
Technické požiadavky napožadované práce:
Zabezpečenie kvalitných okien a dverí podľa vypracovaného nákresu okien a dverí na obecnom
úrade v Kotešovej, v dome smutku a v požiarnej zbrojnici, prevedenie demontáže starých okien
a dverí a osadenie a montáž nových okien a dverí. Po zaslaní objednávky a ukončenom výberovom
konaní je potrebné previesť opätovné premeranie otvorov z dôvodu presnej výroby výrobkov. Podľa
predloženého náčrtu, ktorý sa nachádza na obecnom úrade v Kotešovej, okná a dvere na obecnom
úrade a v požiarnej zbrojnici sú min. päť komorové bielej farby a dvere na dome smútku sú taktiež
päťkomorové a obojstranne hnedá farba.
Verejný obstarávateľ požaduje:
Kvalitnú prácu za najnižšiu cenovú ponuku s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH pri určení ceny upozorní na túto skutočnosť
verejného obstarávateľa.
5. Podmienky účasti v procese verejného obstarávania:
- kópia výpisu z obchodného registra, živnostenského listu, alebo iný doklad oprávňujúci
uchádzača na dodanie predmetu zákazky,
6. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk:
a) dňa 10.2 .2011. do 12. 00 hod.,
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej
adrese v uzatvorenej obálke s nápisom „Dodávka, demontáž a montáž plastových okien a dverí na
Obecnom úrade v Kotešovej, v Kultúrnom dome Kotešová, dom smútku a požiarná zbrojnica“
- NEOTVÁRAŤ
c) jazyk ponuky slovenčina, mena: € (euro),
d) predpokladaná cena predmetu zákazky je cca 7.000 € .
e) dodávka predmetu zákazky v dobe od 8. 3. 2011 do 29. 3. 2011.
7. Vyhodnotenie ponuky:
Verejný obstarávateľ bude v ďalšom procese vyhodnocovania ponúk predložených

v rámci výberu dodávateľa predmetu zákazky postupovať v zmysle zák. č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní – najnižšou ponúknutou cenou Vyhodnotenie obstarávania sa
uskutoční 15. 2. 2011 o 13.00 hod
Do výberového konania budú zaradené len ponuky, ktoré spĺňaju parametre uvedené vo vyšších
bodoch.
8. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr minimálne 14 dní odo dňa jej doručenia.
Kritériá hodnotenia ponúk:
Najnižšia cenová ponuka s DPH
9. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup
verejného obstarávania v prípade, ak najvýhodnejšia ponuka bude vyššia, ako výška
finančných prostriedkov plánovaných na zabezpečenie predmetnej zákazky, ako aj v zmysle §
42 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pred podpisom zmluvy vyzvať úspešného
uchádzača na dodanie vzorky dodávaného tovaru.
PhDr.Peter Mozolík
Starosta obce

