V Ý Z V A
(prieskum trhu)
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky
„NÁLEPKOVO – NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM 6 b.j.“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
OBEC NÁLEPKOVO
Adresa organizácie:
Stredný riadok č. 384/1, 053 33 Nálepkovo
IČO:
00329398
Internetová adresa organizácie (URL): www.nalepkovo.sk
Kontaktná osoba:
Ing. Dušan Daniel
Telefón:
+421 903 624 342
E-mail:
starosta@nalepkovo.sk
2. Typ zmluvy:
Podľa § 269 Obchodného zákonníka
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Nálepkovo
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmet zákazky sa týka spracovania projektovej dokumentácie na výstavbu 6 nájomných
bytov na p.č. 800, 801/1 – námestie obce, ulica Zimná (byty do 60 m²).
Verejný obstarávateľ poskytne spracovateľovi projektovej dokumentácie aktuálnu mapu
katastra z predmetnej lokality, zjednodušený náčrt a všetky potrebné informácie k spracovaniu
projektu.
Projektová dokumentácia bude odovzdaná v 6 vyhotoveniach + 1x CD vo formáte DWG.
5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa
6. Variantné riešenie: neumožňuje sa
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 30.9.2015
8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 27.2.2015, do 15.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej adrese,
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v eurách.
d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od
úspešného uchádzača.

9. Podmienky financovania: Poskytovateľovi služby sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet
zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti
faktúr 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.
10. Podmienky účasti uchádzačov v tomto verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí splniť podmienky uvedené v § 26 ods. 1 písm. f) zák. č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čo preukáže predložením
kópie dokladu o oprávnení poskytovať služby.
11. Kritéria na hodnotenie ponúk: NAJNIŽŠIA CENA
Ak je uchádzač platiteľom 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 vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Skutočnosť,
že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke.

......................................................................
Ing. Dušan Daniel
starosta obce

Nálepkovo, 18.2.2015

