Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Valaská Belá
IČO:
318531
Sídlo:
Obecný úrad č. 1, 972 28 Valaská Belá
971 01 Prievidza
Zastúpený:
Ing. Miloš Cúcik, starosta obce
Poštová adresa/ kontaktné miesto :
Obec Valaská Belá, Obecný úrad č.1, 972 28 Valaská Belá
Kontaktná osoba:
Ing. Miloš Cúcik , starosta obce
Telefón :
046/5458136
E-mail :
obec@valaskabela.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci“.
2.2 Miesto dodania: obec Valaská Belá.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorené zmluva o dielo.
2.4 Zmluva bude s úspešným uchádzačom uzavretá až po schválení úveru bankou.
2.5 Druh zákazky: zákazka na uskutočnenia stavebných prác, CPV: 45316100-6,
45310000-3 , 45316100-6
2.6 Predpokladaná hodnota zákazky: 55 200,00 € bez DPH.
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom zákazky je rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Valaská Belá v rozsahu
– výmena svietidiel 201 ks, zlúčenie rozvádzačov, zrušenie rozvádzačov, inštalovanie
nových rozvádzačov, inštalácia napäťových regulátorov verejného osvetlenia a s tým
súvisiace práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktorú spracoval AKTÉ
spol. s. r. o. nám T. G. Masaryka 1280, Zlín. Projektová dokumentácia s výkazom výmer
je prílohou tejto požiadavky.
3.2 Dodanie predmetu zákazky :
Termín prevzatia staveniska : do 7 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Termín začatia diela : do 7 dní od prevzatia staveniska
Termín ukončenia a odovzdania diela : 60 dní od prevzatia staveniska / najneskôr do
31.12.2016
3.3 Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta dodania predmetu, aby získali všetky
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu uchádzača.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky, dostanú informácie na telefónnom čísle, alebo priamo u zodpovednej osoby :
Ing. Miloš Cúcik, tel.: 046/5458136, mobil: 0907 983 881, email: obec@valaskabela.sk .
4. Možnosť predloženia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z úveru.
5.2 Zálohy nebudú poskytované.
5.3 Fakturácia a platobné podmienky sú uvedené v zmluve o dielo. Návrh zmluvy o dielo
je prílohou tejto požiadavky.
6. Podmienky účasti uchádzačov – obsah ponuky:
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií
(podľa bodu 8.1 tejto požiadavky).
6.2 Ocenený výkaz výmer, ktorý je prílohou tejto požiadavky.
6.3 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto
požiadavky).
6.4 Údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov,
osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác a to :
- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti zodpovedného 1 stavbyvedúceho – odborné
zameranie inžinierske stavby energetické stavby
- kópiu osvedčenia o odbornej spôsobilosti 1 elektrotechnik – podľa § 23 vyhlášky č.
508/2009.
6.5 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky, podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača.
7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 06.10.2016 do 13,00hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Obec Valaská Belá, Obecný úrad č.1, 972 28 Valaská Belá
7.3 Ponuky, budú predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených
obálkach a označené : „Rekonštrukcia verejného osvetlenia“ – neotvárať.
7.4 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 07.10.2016 o 16:00 hod.. Miestom otvárania ponúk je:
Obecný úrad Valaská Belá – kancelária č.1
8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania – ocenený výkaz výmer.
9. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
9.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky
v prípade, že sa zmenia okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
Vo Valaskej Belej, 22.9.2016
Ing. Miloš Cúcik
starosta obce
Príloha:

projektová dokumentácia + výkaz výmer

