Obec Bošáca, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Juráčkom,
Obecný úrad Bošáca 257, 913 07 Bošáca, IČO: 00311430, DIČ: 2021091358

V Bošáci dňa 7.5.2019
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Bošáca ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„ Prestrešené pódium a spevnená plocha “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Bošáca
Sídlo: Bošáca, 257, 913 07 Bošáca
Štatutárny zástupca: Mgr. Daniel Juráček
IČO: 00311430
DIČ: 2021091358
IČ DPH:
Tel.: 0327781130
Fax:
E-mail: bosaca@bosaca.sk
Internetová stránka: www.bosaca.sk
Bankové spojenie:VÚB banka a.s.
Číslo účtu.: SK2002000000000019525202

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Mgr. Daniel Juráček, Mgr. Martina Hulínková

4.

Predmet obstarávania:
Prestrešené pódium a spevnená plochá

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmet zákazky je vybudovanie prestrešeného pódia a spevnených plôch. Predmet zákazky bude
realizovaný v zmysle projektovej dokumentácie, ktorej súčasťou je výkaz výmer a za dodržania
podmienok uvedených v stavebnom povolení, ktoré sú prílohami tejto výzvy. Zhotoviteľ musí
predložiť cenovú ponuku podľa položiek uvedených vo výkaze a výmer ( Príloha č.3 –
Prestrešené pódium a Príloha č.4 Spevnená plocha). Jednotlivé položky uvedené vo výkazoch
nie je možné meniť, pridávať a odstraňovať.
Pred zaslaním cenovej ponuky je možná prehliadka miesta realizácie zákazky. Prehliadku nahláste
vopred na tel. č. 0903248615 alebo mailom na adrese daniel.juracek@bosaca.sk.
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7.

Predpokladaná hodnota zákazky:
23 327,89 € bez DPH (suma pozostáva z predpokladanej hodnoty za vybudovanie prestrešeného
pódia a spevnenej plochy)

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: k.ú. Bošáca, par.č. 818/7
Termín dodania: do 06/2019

9.

Lehoty na dodanie predmetu zákazky:
1 mesiac: 05/2019-06/2019

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: Podkladmi k výzve sú:
Príloha č.1 – Projektová dokumentácia: Prestrešené pódium a spevnené plochy
Príloha č.2 – Rozhodnutie o umiestnení stavby A/2018/416Če
Príloha č.3 - Oznámenie k ohláseniu jednoduchej stavby OcÚZP227-001/2018
Príloha č.4 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk –Prestrešené pódium,
výkaz, výmer,
Príloha č.5 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Spevnená plocha,
výkaz, výmer,
Príloha č.6 – Návrh Zmluvy o dielo
Príloha č.7 – Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch
Príloha č.8 – Čestné prehlásenie o súhlase s návrhom zmluvy
Podklady je možné získať na webovej adrese: https://www.bosaca.sk/hlavna-strankaa/verejne-

obstaravanie/aktualne-vyzvy/1213-vyzva-na-predlozenie-ponuky-prestresene-podium-a-spevnena-plocha
11. Financovanie predmetu zákazky:
Integrovaný regionálny operačný program
12. Lehota na predloženie ponuky:
do 20.5.2019 do 10:00 hod.
13. Spôsob predloženia ponuky:
Poštou na adresu Obec Bošáca, Bošáca 257, 913 07 Bošáca na obálku uviesť verejné
obstarávanie Prestrešené pódium a spevnená plocha – NEOTVÁRAŤ. Ponuky musia byť
doručené fyzicky doručené na adrese obstarávateľa do 20.5. do 10:00hod. Nerozhoduje
pečiatka pošty.
Osobne: počas pracovných hodín Obecného úradu v Bošáci (pondelok:7:00 hod – 15:00 hod,
utorok 7:00 hod – 15:00 hod, streda od 7:00 – 18:00 hod, štvrtok od 7:00 hod – 15:00 hod. a piatok
od 7:00 hod – 12:00 hod), podklady budú doručené v obálke na ktorej bude uvedené
Prestrešené pódium a spevnená plocha – NEOTVÁRAŤ
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
a. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: Identifikačné
údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax,
e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu,.)
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Prestrešené pódium
(Príloha č.4 výzvy)
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk – Spevnená plocha
(príloha č.5 výzvy)
c. Čestné prehlásenie, že uchádzač spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods. 1 písm. e)
a f) Zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
d. Návrh Zmluvy o dielo podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača (Príloha č.6)
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e. Čestné vyhlásenie o subdodávateľoch (Príloha č.7)
f. Čestné prehlásenie o súhlase s návrhom zmluvy (Príloha č.8)
16. Otváranie ponúk:
20.5.2019 o 10:30 hod. Obecný úrad Bošáca
17. Postup pri otváraní ponúk:
Otvárania obálok sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia.
18. Lehota viazanosti ponúk:
-

Do 05/2020

19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Mgr. Daniel Juráček, 090324615, 0327781130, starosta@bosaca.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ môže kedykoľvek zrušiť verejné obstarávanie, pokiaľ sa zmenia podmienky
na strane verejného obstarávateľa.

S úctou,

..........................................................
Mgr. Daniel Juráček
starosta Obce Bošáca
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