OBEC STARÁ BAŠTA 97, 980 34
Výzva na predloženie ponuky
na predmet zákazky
„Spoznajme lepšie hodnoty nášho okolia – terénne úpravy a drevené prvky“

Obec Stará Bašta, v zastúpení Bc. Ildikó Lászlóovou, starostkou obce, v zmysle zákona č. 25/2006 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
výzvu na predloženie ponuky na predmet zákazky:
„Spoznajme lepšie hodnoty nášho okolia – terénne úpravy a drevené prvky“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Stará Bašta
Stará Bašta 97
980 34 Stará Bašta
IČO:
00649716
Zastúpený: Bc. Ildikó Lászlóová
Kontakt: 048 / 419 82 71
Mobil: 0917 645 174
www.starabasta.ocu.sk
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Bc. Ildikó Lászlóová
Mobil: 0917 645 174
e-mail: obec.starabasta@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach technických a pre prípadnú obhliadku:
Mobil:
e-mail:
2. Druh a Predmet zákazky:
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Názov zákazky: „Spoznajme lepšie hodnoty nášho okolia – terénne úpravy a drevené prvky“
3. Opis predmetu zákazky:
Terénne úpravy – vyčistenie Baštianskej diatrémy, drevené prvky – oprava existujúceho altánku (1 m3
drevo, konzervačný prostriedok, farba na drevo), 1ks stôl, 2 ks lavice, 4 ks tabule, 1 ks otočná tabuľa a ich
osadenie v zmysle Žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2017
- viď príloha č. 1 tejto výzvy, kde sa nachádza podrobný opis činností. Uchádzač predkladá ponuku na časť
rozsahu predmetu zákazky týkajúcu sa terénnych úprav a drevených prvkov s ich osadením. Verejný
obstarávateľ odporúča, aby každý uchádzač uskutočnil obhliadku miesta. Na termíne obhliadky je potrebné
sa dohodnúť s vyššie uvedenou kontaktnou osobou (viď bod 1. tejto výzvy)
4. Cena a spôsob určenia ceny:
Kritériom výberu uchádzača je najnižšia cena za celý predmet zákazky.
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Navrhovaná zmluvná
cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996, ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Uchádzačom
navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky je stanovená ako cena konečná a
nemenná a bude vyjadrená v eurách.
Splatnosť faktúr je 30 dní. Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. Dohodnutú cenu
realizovaných prác vrátane DPH bude verejný obstarávateľ uhrádzať dodávateľovi až po realizácií prác na
základe potvrdených odovzdávajúcich protokolov a predložených faktúr.
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5. Predpokladaná hodnota zákazky: 4.061,00 € vrátane DPH
6. Obdobie trvania zmluvy: zákazku požadujeme zrealizovať od podpísania zmluvy o poskytnutí
dotácie z Environmentálneho fondu do 3 mesiacov.
Miesto plnenia zmluvy: Stará Bašta
7. Uchádzač musí spĺňať nasledovné podmienky účasti:
a) Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmet zákazky v zmysle bodov č. 8.3, 8.5, 8.6 Prílohy č.
1 – podrobný opis činností a Prílohy č. 2 - položkovitý rozpočet: položky č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.
b) Úspešný uchádzhač predloží pred podpisom zmluvy kópiu dokladu o oprávení poskytovať
služby na predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného registra).
c) Ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v zmysle priloženej dokumentácie a požiadaviek
verejného obstarávateľa uvedených v tejto výzve, riadne vyplnená a podpísaná oprávnenou
osobou, ktorá môže konať v mene uchádzača.
d) Uchádzač predloží cenovú ponuku – položkovitý rozpočet v štruktúre prílohy č. 2 tejto výzvy.
e) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 Osobné postavenie zákona o verejnom
obstarávaní (predložením samostatných dokumentov v zmysle § 26 ods. 1 alebo zápisom do
zoznamu podnikateľov uverejnenom na www.uvo.gov.sk)
8. Lehota na predkladanie ponúk do: 08.06.2017 do 16:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku osobne alebo poštou na adresu sídla verejného obstarávateľa
alebo elektronicky na adresu:

obec.starabasta@gmail.com
Do predmetu správy uviesť: terénne úpravy a drevené prvky
zaslanie poštou:
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku osobne alebo poštou, vloží ju do samostatného obalu. Obal musí byť
uzatvorený. Obal ponuky musí obsahovať :
- adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- adresu verejného obstarávateľa (viď bod 1)
- označenie heslom „Spoznajme lepšie hodnoty nášho okolia – terénne úpravy a drevené
prvky“
osobné doručenie:
V úradných hodinách do podateľne verejného obstarávateľa. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi.
Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi potvrdenie o jej
prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky.
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa vráti uchádzačovi neotvorená. Pod
predložením ponuky sa rozumie jej prijatie v podateľni verejného obstarávateľa do určenej lehoty. Každý
uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania
zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača,
ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
9. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej
ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, a doručením novej ponuky v lehote na predkladanie
ponúk na adresu obstarávateľa
Ponuka doručená po lehote na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.
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10. Vyhodnotenie ponúk : 09.06.2017
11. Hodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk je najnižšia cena s DPH. Úspešným uchádzačom sa
stane uchádzač, ktorý splní všetky stanovené podmienky a požiadavky zadané verejným obstarávateľom, a
ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk v rámci zadávanej zákazky.
12. Ostatné informácie:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu, ak nastanú
okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.

V Starej Bašte, dňa 29.05.2017

Bc. Ildikó Lászlóová, v.r.
starostka obce
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