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Výzva na predloženie cenovej ponuky
na uskutočnenie stavebných prác pre zákazku:
,, Dovybavenie stavby: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier,
Suchá Hora č. 7, SO 01 Dopravné značenie“
(postup zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“))
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov organizácie :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Web:
Druh verejného obstarávateľa:
Kontaktná osoba:
E – mail:
Telefón:

Obec Suchá Hora
027 13 Suchá Hora
00314871
2020571784
Ing. Miloš Šustek
www.suchahora.eu
(podľa § 7 ods. 1 písm. b) ZoVO)
Ing. Miloš Šustek
starosta@suchahora.eu
+421 43 5397 222, 0917 533 780

2. Predmet zákazky:
Uskutočnenie stavebných prác pre projekt ,,Dovybavenie stavby: Historicko-kultúrnoprírodná cesta okolo Tatier, Suchá Hora č. 7, SO 01 Dopravné značenie“
3. Druh zákazky:
Stavebné práce.
4. Opis zákazky:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt stavby
,,Dovybavenie stavby: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, Suchá Hora č.
7, SO 01 Dopravné značenie“ v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej
zodpovedným projektantom Ing. Jozefom Chrenščom a zároveň v zmysle priloženého
výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu tejto výzvy.
Podrobnejšie informácie budú uchádzačom vysvetlené na základe písomnej požiadavky
na predmet zákazky, o ktorú môže uchádzač požiadať viď kontaktný email osoby /Ing.
Miloš Šustek/ uvedený v tejto výzve.
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Zároveň sa doporučuje vykonanie fyzickej obhliadky predmetu zákazky, o ktorú môže
uchádzač požiadať kontaktnú osobu uvedenú v tejto výzve.
Záruka: 60 mesiacov od prevzatia predmetu zákazky.
5. Typ zmluvy, objednávka:
Zmluva o dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov.
6. Obchodné podmienky:
Platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného dodávateľom (faktúrou), ktorej splatnosť bude do 30
dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Faktúra bude doručená až po prevzatí
predmetu zákazky formou preberacieho protokolu.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok, ani zálohovú platbu.
7. Miesto záujmového územia, dodania:
K.ú. Suchá Hora.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
2 890,75 EUR bez DPH.
9. Termín dodania:
Predpokladaný začiatok: od 8/2017
Predpokladaný koniec: do 9/2017
Úprava termínu je možná v závislosti od termínu realizácie stavby.
10. Lehota na predloženie ponúk:
Lehota na predloženie ponúk uplynie 30.06.2017 do 12:00 hod.
Cenovú ponuku je potrebné doručiť v uvedenej lehote poštou alebo osobne v uzavretej
obálke na adresu: Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená s názvom
,,Dovybavenie stavby: Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier, Suchá Hora č.
7, SO 01 Dopravné značenie“, prípadne e-mailom na adresu ivana.gallova@trstena.sk .
11. Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Najnižšia cena s DPH.
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12. Obsah ponuky:
a. Cenová ponuka za predmet zákazky musí byť stanovená v mene EURO a musí
zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky.
b. Cenovú ponuku žiadame stanoviť v štruktúre: názov položky s uvedením ceny
bez DPH, výšky DPH, ceny s DPH. Ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie
konečnú cenu. Na skutočnosť, že nie je platca DPH v cenovej ponuke musí
upozorniť.
c. Cenová ponuka za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s
predmetom zákazky.
13. Doplňujúce informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť obchodný vzťah so žiadnym
z uchádzačov.
Predmet zákazky je realizovaný v rámci projektu „Na bicykli za kultúrnym a prírodným
dedičstvom pohraničného regiónu“, č. PLSK.01.01.00-SK-0020/16 v rámci Programu
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Viazanosť cenových ponúk je do 31.12.2017.

Ing. Miloš Šustek
starosta obce
v.r.
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