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Výzva na predloženie cenovej ponuky
Výber dodávateľa pre zákazku na dodanie tovaru a poskytnutie služieb podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v aktuálnom znení a smernice Obce Ratkovo o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Ratkovo
Sídlo: Ratkovo 63, 038 54
IČO:
00316865
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: PhDr. Rastislav Frkáň
Telefón: 0908 940 306
E-mail: starosta@ratkovo.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: PhDr. Rastislav Frkáň
Telefón: 0908 940 306
E-mail: starosta@ratkovo.sk
2.
Predmet zákazky
2.1. Názov zákazky:

Miestna komunikácia
2.2. Druh zákazky: zákazka na výkon prác a služieb iného ako bežne dostupného na trhu
2.3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
2.4. Platnosť zmluvy: Zmluva zanikne riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi ( preberací
protokol ), najneskôr do 31.5.2017
3.
Miesto a termín realizácie zákazky
3.1. Miesto realizácie zákazky:
Ratkovo , časť Prielohy
3.2. Termín realizácie predmetu zákazky:
Od účinnosti zmluvy do máj 2017
4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah
4.1. Predmetom zákazky je vybudovanie prvých dvoch vrstiev budúcej komunikácie
Záujemcovia majú právo na obhliadku v termíne po dohode s verejným obstarávateľom. Termín obhliadky si
záujemca dohodne s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre informácie o predmete zákazky telefonicky
na vyššie uvedených telefónnych číslach v bode 1.
5.
Predpokladaná hodnota zákazky: je 5000,- s DPH
6.
Predkladanie cenových ponúk
6.1. Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
6.2. Cenová ponuka predmetu zákazky bude konečná a bude zahrňovať všetky náklady budúceho dodávateľa víťaza tejto verejnej súťaže na realizáciu diela, na celý predmet zákazky
6.3 Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do 15.2.2017 do 17.00hod.
6.4.Cenové ponuky sa doručujú v listinnej podobe.
Cenové ponuky môžu byť doručené emailom na adresu starosta@ratkovo.sk v predpísanom formáte pdf.
6.5. Otváranie ponúk 15.2.2017 o 18.00.hod
7. Lehota viazanosti ponuky
7.1. Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do 31.5.2017
Účasťou v tejto súťaži uchádzač súhlasí s podmienkami uvedenými v tejto výzve na predloženie ponuky a
následne stanovenými v zmluve.
8. Podmienky financovania predmetu zákazky
8.1. Predmet zákazky bude financovaný z pridelenej dotácie a z rozpočtu verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku.
8.2. Zálohy nebudú poskytované.
8.3. Fakturácia – faktúra bude vystavená najneskôr do 14 dní po uskutočnení služby.
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Doba splatnosti faktúr bude minimálne 14 dní od ich doručenia objednávateľovi.
9. Podmienky účasti uchádzačov,
9.1. Uchádzač predloží cenovú ponuku v € (eurách) bez DPH za predmet zákazky
10. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
10.1. Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorého ponuka nebola vylúčená, a
ktorého ponuka bude cenovo najnižšia a súhlasu s uzatvorením priloženej zmluvy.
Uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky v súlade s týmito súťažnými podkladmi
a zmluvou v nej uvedenou sa stane víťazom tejto verejnej súťaže.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
12.1. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
12.2. Verejný obstarávateľ si uplatňuje právo, kedykoľvek zrušiť verejné obstarávanie

PhDr. Rastislav Frkáň
starosta
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