Výzva na predloženie ponuky.
Obec Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Pavlovce nad Uhom, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný
predmet zákazky
„Výstavba Materskej školy Pavlovce nad Uhom – cesta k zabezpečeniu kvalitného
vzdelávania a života“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa:

Obec Pavlovce nad Uhom

Sídlo:

Kostolné námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

Štatutárny zástupca:

Anton Kocela

IČO:

00 325 589

DIČ:

20 20 73 90 94

IČ DPH:

-

Tel.:

0902 967 080

Fax:

-

E-mail:

pavlovce@pavlovce.sk

Internetová stránka:

www.pavlovce.sk

Bankové spojenie:

Prima banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu.:

SK63 5600 0000 0042 2683 7004

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné námestie 1,
072 14 Pavlovce nad Uhom

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Anton Kocela, starosta obce Pavlovce nad Uhom

4.

Predmet obstarávania: Predmetom obstarávania je poskytnutie služby – vypracovanie projektovej
dokumentácie pre zákazku s názvom: „ Výstavba Materskej školy Pavlovce nad Uhom – cesta
k zabezpečeniu kvalitného vzdelávania a života“

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom zákazky je
vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie výstavby materskej školy.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 950,00 € bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Pavlovce nad Uhom, Kostolné
námestie 1, 072 14 Pavlovce nad Uhom

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: termín dodania
projektovej dokumentácie: 12.08.2016

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nie je potrebné
Príručka pre verejné obstarávanie, verzia 0.1
Príloha č. 5 – Výzva na predloženie ponuky
1

11. Financovanie predmetu zákazky: Európsky fond regionálneho rozvoja, štátny rozpočet
12. Lehota na predloženie ponuky: 27.07.2016 do 12:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
najnižšia cena na celý predmet zákazky
15. Pokyny na zostavenie ponuky: ozanečenie ponuky: „Projektová dokumentácia – MŠ Pavlovce
nad Uhom“ a s nápisom „Súťaž – neotvárať!“
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (vyplniť predložený vzor)

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce.

16. Otváranie ponúk: 27.07.2016 o 12:05 hod., obecný úrad Pavlovce nad Uhom
17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk uchádzačov, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk je verejné, t.j. za možnej účasti uchádzačov.
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Anton Kocela, starosta obce Pavlovce
nad Uhom, 0902 967 080

S úctou Anton Kocela, starosta obce Pavlovce nad Uhom

20.07.2016, ............................................
Dátum, podpis, pečiatka
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