OBEC NANDRAŽ , NANDRAŽ 23, 049 61 RÁKOŠ
Váš list/zo dňa

Naša značka
202/2016

Vybavuje
Ing. Marian Laciak

Nandraž
24.05.2016

Vec : Výzva na predloženie ponuky – Rekonštrukcia – nadstavba strechy .
Obec Nandraž ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) Vás vyzýva v súlade s § 9 ods. 9 zákona o verejnom
obstarávaní na predloženie ponuky na predmet zákazky:
Zabezpečenie realizácie verejného obstarávania s názvom predmetu zákazky
„ REKONŠTRUKCIA – NADSTAVBA STRECHY BUDOVY NANDRAŽ č. 25“
Identifikácia obstarávateľa :
Názov : Obec Nandraž
IČO : 00328588
Kontaktná osoba : Ing. Marian Laciak
Sídlo
Obec : Nandraž
PSČ : 049 61 Rákoš
Nandraž
Číslo : 23
Telefón : 058/4482424
Fax
: 058/4881153
Internetová adresa : obecnandraz@centrum.sk
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečenie sedlovej strechy na budove predajne potravín
a pohostinstvo Nandraž, pôvodná je plochá strecha.
Postup obstarávania:

zákazka podľa § 9 ods. 9

Predpokladaná hodnota:

12 500.- EUR bez DPH

Termín realizácie predmetu zákazky:

do mesiaca od účinnosti zmluvy

Podmienky účasti:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť:
-

Identifikačné údaje navrhovateľa
Vyhlásenie navrhovateľa o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov
uvedených v návrhu.
Vyhlásenie navrhovateľa, že nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné
poistenie, sociálne poistenie, príspevky na starobné a dôchodkové sporenie, daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia. Ďalej vyhlásenie navrhovateľa,
že nie je v likvidácii, ani v konkurze, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku, alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku.

-

Verejný obstarávateľ požaduje nacenenú špecifikáciu, ktorá bude obsahovať návrh
ceny u všetkých položiek a navrhovanú celkovú cenu na predmet zákazky.

-

Obhliadku objektu a nahliadnutie do PD vopred nahlásiť Ing. Marianovi Laciakovi
č. t. 058/4482424, 0905 126 051, v pracovnej dobe od 8,00 hod. do 13,00 hod.

Obchodné podmienky:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva v zmysle Obchodného zákonníka, ktorú
predloží uchádzač vo svojej ponuke. Zmluva nesmie obsahovať také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Ďalšie informácie:
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po dni
zverejnenia na profile verejného obstarávateľa Obce Nandraž.
Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky, lehota viazanosti ponuky, vyhodnotenie
ponuky
1. Uchádzač vloží ponuku vyčíslenú v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH a cenu vrátane
DPH s jednotlivými súčasťami podľa požiadaviek uvedených v podmienkach účasti a to
min. v jednom vyhotovení do samostatnej nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť
uzatvorená a označená nasledovnými údajmi:
- adresa : Obec Nandraž, Nandraž č. 23, 049 61 Rákoš
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie: „§ 9 ods. 9 – Rekonštrukcia – Nadstavba strechy- N E O T V Á R A Ť „
2. Ponuku žiadame predložiť v uzavretom obale na adresu:
Obec Nandraž, Nandraž č.23, 049 61 Rákoš
3. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom 14.06.2016 o 12,00 hod. V prípade, ak
uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky/kuriérom, je rozhodujúci deň
doručenia ponuky na uvedenú adresu v bode 2. Ponuka uchádzača, predložená po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
4. Súťažný návrh nemôže navrhovateľ po podaní meniť ani dopĺňať.
5. Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľovi náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s účasťou
v súťaži.
Vyhodnotenie ponúk
Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude
mať najnižšiu celkovú cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme
a s úspešným uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk. Ostatným uchádzačom
verejný obstarávateľ oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
S pozdravom
Ing. Marian Laciak
starosta obce

Telefón
058 4482424

Fax
058 4881153

E-mail
obecnandraz@centrum.sk

Internet
www.nandraz.sk

IČO
00328588

