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

____________________________________________________________________
V Kotešovej dňa 25. 2. 2011

Výzva na predloženie ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou
(Zákazka s nízkou hodnotou v zmysle §-u 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – zákona o VO)

Zákazka na poskytnutie služby
(§3 ods. 4 zákona, § 4 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Tel/fax:
Elektronická pošta:

Obec Kotešová
Kotešová 325, 013 61 Kotešová
PhDr. Peter Mozolík, starosta obce
00321389
041/5575843, 041/5575127
peter.mozolik@mail.t-com.sk

2. Predmet zákazky
2.1

2.2

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného
dozoru k projektu „Regenerácia centra obce Kotešová“.
Predpokladaná cena stavebných prác je 570719,67 s DPH.
Druh zákazky: Zákazka na poskytnutie služby technického dozoru a stavebného dozoru.
Prioritné služby kategórie 11, predmet: Poradenstvo na zabezpčenie technického dozoru
a stavebného dozoru, kód CPV 79420000-4, služby súvisiace s kontrolou.

3. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Verejný obstarávateľ vyžaduje predloženie ponuky na dodávku celého predmetu zákazky.
4. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb technického dozoru a stavebného dozoru k projektu
„Regenerácia centra obce Kotešová“ zahrňujúcich výkon všetkých činností v procese realizácie
stavebnej časti v programe opatrenie 4.1. Regenerácia sídiel.

Technický dozor a stavebný dozor pre projekt „Regenerácia centra obce Kotešová“ musí
obsahovať všetky náležitosti v súlade s realizáciou predmetu zákazky
5. Typ zmluvy
S úspešným uchádzačom vyhodnotenia ponúk bude uzavretá Mandantná zmluva o podľa §-u 566
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v písomnej forme, ktorá bude
uzavretá s úspešným uchádzačom. Podrobné podmienky predmetnej mandátnej zmluvy verejný
obstarávateľ dohodne na rokovaní o uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom.

6. Miesto dodania a trvania zmluvy alebo lehota pre skončenie zákazky
6.1 Miesto dodania:
Obec Kotešová, 013 61 Kotešová
6.2 Lehota dodania:
Termín začatia prác technického dozoru a stavebného dozoru:
Deň uzatvorenia mandátnej zmluvy
Predpokladané ukončenie termínu: 05/2011
7. Variantné riešenie
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet obstarávania – zákazka, bude financovaný z rozpočtových prostriedkov Obce Kotešová.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddávky, splatnosť faktúr je min. 90 dni od doručenia faktúr
verejnému obstarávateľovi.
9. Podmienky účasti
Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa osobného postavenia uchádzačov.
Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu, čo preukazuje predložením dokladu o oprávnení
podnikať (fotokópia).
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke nepredložil doklady preukazujúce:
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy
- predložil neplatné doklady
- nepredložil požadované doklady alebo informácie
- poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie
11. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 tejto výzvy,
b) vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov v uvedenej
ponuke

12. cena, spôsob určenia ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §-u 3 zákona NR SR č. 18/1996 Zz. O cenách
v znení neskorších predpisov.
Ak uchádzač je platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len DPH), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení :
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena v rátane DPH
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní verejného obstarávateľa.
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum:
Adresa, na ktorú budú ponuky doručené:

11. 3. 2011, čas: do 12.00 hod.
Obec Kotešová, Obecný úrad Kotešová
013 61 Kotešová 325
Záujemca predloží ponuku v uzatvorenej obálke označenej heslom:
Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného dozoru k projektu „Regenerácia
centra obce Kotešová“, opatrenie 4.1 ROP – Neotvárať!
Ponuka predložená po uplynutí uvedenej lehoty bude vrátená uchádzačovi neotvorená. Uchádzač
môže predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo odovzdať do uplynutia lehoty na predkladanie
ponúk
Doplnenie a zmenu ponuky je možné vykonať vrátením pôvodnej ponuky na základe písomnej
žiadosti uchádzača zaslanej alebo doručenej osobne uchádzačom alebo splnomocnenou osobou
uchádzača na adresu uvedenej v bode 1. a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie ponúk
14. otváranie ponúk
Dátum a čas otvárania ponúk:
15. 3. 2011 o 13.00 hod.
Miesto otvárania ponúk:
podľa bodu 13
Otváranie ponúk sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.
15. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena celkom za predmet zákazky – Zabezpečenie
služieb technického dozoru a stavebného dozoru k projektu „Regenerácia centra obce Kotešová“,
t.j. cena celkom v EUR s DPH.
16. Lehota viazanosti
Lehota viazanosti ponúk: 30. 6. 2012
17. Ďalšie informácie
Ako podklad pre vypracovanie cenovej ponuky uchádzač obdrží od verejného obstarávateľa Opis
dotknutého zámeru na Zabezpečenie služieb technického dozoru a stavebného dozoru k projektu
„Regenerácia centra obce Kotešová“.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom ak
v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie princípov a postupov
verejného obstarávania definovaných právnymi predpismi ES a SR pri zadávaní zákazky s nízkou
hodnotou a zrušenie verejného obstarávania nariadil riadiaci orgán pre ROP.
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí
byť spracovaná písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.

PhDr. Peter Mozolík
starosta obce

