Písomná výzva na predloženie cenovej ponuky
„Výstavba zberného dvora“

Identifikácia verejného obstarávateľa
Služby obce Kláštor pod Znievom s. r. o., M. Čulena 181, 038 43 Kláštor pod Znievom,
IČO: 51 457 385, , DIČ: 2120717610
http://www.obecklastor.sk
kontaktná osoba: Ing. Ivana Hodošiová, Severovcov 24, 851 10 Bratislava, IČO: 40 494 381
e-mail: ivana@hodosiova.sk, tel: 0903 300 738
Názov zákazky
Výstavba zberného dvor
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác
Zákazka dna uskutočnenie stavebných prác
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: obec Kláštor pod Znievom
Identifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky bude vybudovanie zberného dvora v obci Kláštor pod Znievom.
Rozsah stavebných prác:
SO.01
SO.02
SO.03
SO.04
SO.05
SO.07

Skladovacia hala
Spevnené plochy
Oplotenie
Vodovodná prípojka a studňa
Kanalizačná prípojka a žumpa
Prípojka NN a osvetlenie

Viac informácií je uvedených v Súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania
45200000-9, 45222110-3, 45233160-8, 45342000-6, 45232400-6
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
148 833,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
6 mesiacov od prevzatia staveniska

Podmienky účasti
Podmienkou účasti je oprávnenie uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods.1, písm. e) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. Toto oprávnenie musí mať fyzická
osoba, resp. právnická osoba uvedené v Obchodnom registri alebo Živnostenskom registri.
Ďalšie podmienky realizácie diela
Úspešný uchádzač musí mať zapísaných užívateľov konečných výhod v Registri partnerov verejného
sektora, ak mu takáto povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora. Viac informácií je uvedených tu: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Registre/Dalsie-uzitocnezoznamy-a-registre/RPVS/Uvod.aspx.
Túto podmienku je potrebné preukázať iba u úspešného uchádzača pred podpisom Zmluvy o dielo.

Kritérium hodnotenia ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk bude cena za uskutočnenie stavebných prác, uvedená v EUR, vrátane DPH.
Ako úspešná bude vyhlásená tá ponuka, ktorá bude obsahovať najnižšiu cenu (EUR, vrátane DPH).
Podmienky na získanie súťažných podkladov
Súťažné podmienky sú prílohou tejto Výzvy na predkladanie ponúk.
Lehota na predkladanie ponúk a adresa, kde sa ponuky predkladajú
Ponuku je potrebné zaslať najneskôr do 30.4.2018, do 12,00 hod. Ponuky sa predkladajú výhradne
e-mailom na adresu: ivana@hodosiova.sk.
Výsledok vyhodnotenia ponúk
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude zaslaný všetkým uchádzačom, ktorý predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk a to prostredníctvom e-mailu na adresu, z ktorej bola ponuka zaslaná.
Úspešný uchádzač bude vyzvaný na predloženie Zmluvy o dielo a preukázanie, že ma zapísaných
užívateľov konečných výhod v Registri partnerov verejného sektora.

v Bratislave, 23.4.2018

Ing. Ivana Hodošiová,
poverená vykonaním verejného obstarávania

