Obec Vozokany - Obecný úrad č. 100, 956 05 okres Topoľčany
Č. p.: 315-2/2015

Prieskum trhu - Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Obec Vozokany
IČO: 00311324
Vozokany 100
956 05 Vozokany
Kontaktná osoba: Jaroslav Bazala
Mobil: 0907 712 951
E-mail: ouvozokany@wircom.sk
2. Názov zákazky
„Vymaľovanie kultúrneho domu “
3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vymaľovanie kultúrneho domu v obci Vozokany, súp. č. 92, ktorý je vo
vlastníctve obce.
Rozsah vymaľovania kultúrneho domu pozostáva:
- Dodanie materiálu na zhotovenie diela – penetrácia + jupol
- Vysprávky: maliarske práce a murárske práce
- Izolovanie zamočených fľakov
- Náter olejového soklu o výmere cca 56 m2
- Maľovka miestností kultúrneho domu o výmere cca 475 m2 – sála kultúrneho domu, kuchyňa,
chodba - vstup, chodba pri WC, WC-muži, WC-ženy
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby realizácia zákazky bola vykonaná v lehote do 31.10.2015.

4. Predpokladaná hodnota zákazky
Do 2 500,00 € s DPH.
5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
do 31.10.2015
6. Financovanie zákazky
Predmet obstarávania – zákazka, bude financovaná z vlastných prostriedkov.
Zhotovenie diela bude vykonané na základe vystavenej objednávky verejného obstarávateľa
po predložení cenovej ponuky.
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti : 15 dní od doručenia faktúry.
7. Podmienky účasti
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 26 ods.1 písm. f) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).

Splnenie podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať
stavebné práce alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného
registra).

8. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
8.1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať.
8.2. Ponuku – vyplnenú prílohu – formulár k tejto výzve.
8.3. Rozpočet
9. Predkladanie ponúk
Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk
v uzatvorenom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača. Obal musí
byť označený textom: „Prieskum trhu – Vymaľovanie kultúrneho domu - NEOTVÁRAŤ“
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená.
10. Lehota na predkladanie ponúk
Do 11.09.2015 do 12,00 hod
11. Lehota viazanosti ponúk
Dátum : 31.10.2015
12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena s DPH.
13.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 11.09.2015 o 14,00 h v kancelárii obecného úradu.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa
umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná
bude ponuka na prvom mieste v poradí.
14. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 42 ZVO.

15. Ďalšie informácie
- Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom a poštou. Verejný obstarávateľ určil na
komunikáciu e-mailovú adresu: ouvozokany@wircom.sk
- Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.
- Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu.
- Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a musí byť
spracovaná tak, aby jej obsah bol pre fyzickú osobu riadne čitateľný.
- Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia
v plnej výške.

- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nezakúpiť predmet zákazky alebo neprijať žiadnu ponuku
v prípade, že cena ponuky prekročila finančné možnosti rozpočtu, z ktorého majú byť hradené.
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť v súlade s § 46 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní.

Vo Vozokanoch, dňa 02.09.2015

Jaroslav Bazala
starosta obce

Prílohy: Formulár: Ponuka

Obec Vozokany
Obecný úrad č. 100
956 05

Ponuka
„Vymaľovanie kultúrneho domu “

Cena
bez DPH
€

DPH
%

Cena
s DPH
€

Ponúknutá cena

Obchodné meno uchádzača:
............................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania:
............................................................................................................................................
E-mailová adresa: ..................................................
Tel., mobil: .............................................
Dátum: ..........................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:

................................................................................

(meno, priezvisko, podpis)

