Obec DEDAČOV, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
podľa ust. § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov
Obec Dedačov
IČO
00322920
DIČ
2021232532
Sídlo
Dedačov 28, 067 12 Koškovce
Telefón
+421 57 779 73 40
Elektronická pošta
dedacov@pobox.sk
Kontaktná osoba
Ing. Peter Pichoňský - starosta obce
Názov predmetu zákazky:

Stavebný dozor na stavbu: „Úprava – rekonštrukcia
verejného parku v obci Dedačov“ financovaného z Programu
rozvoja vidieka 2014 – 2020 v rámci oparenia: 7 – Základne
služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach,
podopatrenia: 7.2. – Podpora na investície do vytvárania,
zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr
malých rozmerov vrátane investícií do energie z
obnoviteľných zdrojov a úspor energie – Investície do
vytvárania zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov
infraštruktúr malých rozmerov.

Postup obstarávania:

zákazka podľa § 9 ods. 9 Zákona o VO

Vymedzenie predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb stavebného
dozoru. Výkon dozoru vykonávaný na základe Zákona
č.
138/1992 Zb. Slovenskej národnej rady o autorizovaných
architektoch a autorizovaných
stavebných
inžinieroch
a následné novelizácie a Zákon č. 50/1976 Zb., z 27. apríla
1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný
zákon) a následné novelizácie. Funkciu stavebného dozoru
môže vykonávať iba autorizovaná osoba s osvedčením
a pečiatkou. vykonávanie stavebného dozoru sa zabezpečuje
na stavbu: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci
Dedačov“.

Predpokladaná hodnota:

790,00 EUR bez DPH

Predpokladaný termín prác
a doba realizácie:

Doba realizácie zákazky sa počíta od termínu nadobudnutia
účinnosti platne uzatvorenej zmluvy o NFP v súlade s
časovým harmonogramom realizácie projektových aktivít
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projektu a postupu stavebných prác vyjadrené úspešným
uchádzačom.
Typ zmluvy:

Zmluva o poskytnutí služieb podľa § 269 ods. 2 Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.

Uzatvorenie zmluvy:

Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi
výsledok obstarávania a zašle mu návrh zmluvy na
poskytnutie služby.

Podmienky účasti:

- predloženie cenovej ponuky (vzor – príloha č. 1 výzvy)
- doklad o oprávnení poskytovať služby súvisiace
s predmetom zákazky (napr. internetový výpis
z obchodného registra, živnostenského registra a pod.)

Predkladanie ponúk:

Uchádzač predloží cenovú ponuku poštou alebo osobne na
adresu: Obec Dedačov, Dedačov 28, 067 12 Koškovce
v zalepenej obálke s názvom: „Stavebný dozor Dedačov,
podopatrenie 7.2 – neotvárať“.

Lehota na predkladanie
cenových ponúk:

09.02.2016 do 12.00 hod.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:

najnižšia cena v EUR s DPH

Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastníte a predložíte svoju ponuku v požadovanom
termíne.

S pozdravom

..........................................
Ing. Peter Pichoňský
starosta obce
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Uchádzač:

......................................................
Obec Dedačov
Dedačov 28
067 12 Koškovce

CENOVÁ PONUKA
Názov predmetu zákazky:
Stavebný dozor na stavbu: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“.
Činnosť
Poskytnutie služieb stavebného dozoru

Celková cena v EUR bez DPH

Cena v EUR bez DPH (u neplatcu cena konečná)
DPH
Cena v EUR s DPH:
Ponúknutá cena ........................................................................ je uvedená ako konečná zmluvná cena
vrátane všetkých nákladov a výdavkov súvisiacich s predmetom zákazky.
V .................................................... dňa .............................

–––––––––––––––––––––––––––––––
pečiatka a podpis
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