Obec Ždaňa, Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa

Naša značka

Vybavuje/telefón
Ing. Ján Kokarda /+421 55 6980 021

Ždaňa
30.10.2015

Vec
Výzva na predloženie ponuky,
V zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
1. Verejný obstarávateľ
Názov :
Adresa:
IČO:
Kont. osoba:
Mobil:
Telefón/fax:

Obec Ždaňa
Obecný úrad Ždaňa Jarmočná 118/4, 044 11 Ždaňa
00324973
Ing. Ján Kokarda – starosta obce
+421903140910
+421 556980021

2. Miesto poskytnutia predmetu zákazky
Obec Ždaňa
3. Predmet zákazky
Výmena plastových okien na budove ZŠ Ždaňa, časť CZŠ
4. Opis predmetu zákazky
- dodávka a montáž plastových okien, parapetov podľa výkazu plastových
okien (príloha) a celotieniacich žalúzií
- demontáž starých okien
- montáž nových okien
- murárske vysprávky
Predpokladaná hodnota zákazky ktorá sa má obstarať je 14 224,93 € bez
DPH.
5. Lehota viazanosti
Ponuka bude platná do 31.12.2015
6. Obchodné a zmluvné podmienky
Cena za predmet zákazky bude stanovená v eurách podľa zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov.
Uchádzač urči cenu v ponuke v € bez DPH, DPH a s DPH. V prípade, že
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie to v cenovej ponuke.
Cenu za predmet zákazky uchádzač stanoví vrátane všetkých nákladov
spojených s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov
a spotrebného materiálu nevyhnutného pre plnenie predmetu zákazky.
Uchádzač nebude oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné
dodatočné náklady, ktoré nezapočítal do ceny predmetu zákazky. Pri tvorbe
ceny musí uchádzač zohľadniť primeranosť jej stanovenia na základe na
základe jemu vzniknutých nákladov a primeranosť zisku v súlade so zákonom
o cenách.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi pre
daňové doklady.
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom do 30. dní od
prijatia faktúry.
7. Podmienky účasti
Uchádzač môže použiť na vypracovanie ponuky formulár priložený k tejto
výzve.
Úspešný uchádzač je povinný predložiť verejnému obstarávateľovi doklad
o oprávnení podnikať v danom predmete zákazky, alebo kópiu dokladu
o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Obsah cenovej ponuky - cenová ponuka musí obsahovať:
- celková suma za celý predmet zákazky,
ak je uchádzač platcom DPH v zložení navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
DPH a navrhovaná zmluvná cena s DPH
ak uchádzač nie je platcom DPH v zložení navrhovaná zmluvná cena celkom
8. Lehota na predkladanie ponúk
Cenovú ponuku je potrebné doručiť elektronicky e-mailom na adresu:
ing_peter_mati@centrum.sk, v lehote do 11.11.2015, do 11:00 hod
Podpísanú cenovú ponuku predložte ako oskenovaný pdf dokument.
Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, nebude prijatá
a nebude hodnotená.
9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena za celý predmet zákazky s DPH.
Úspešným uchádzačom sa stane ten uchádzač, ktorý uvedie vo svojej cenovej
ponuke najnižšiu celkovú cenu. Cenové ponuky od ostatných uchádzačov budú
neúspešné..

10. Prijatie ponuky
Uchádzačom nebude doručená informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.

S pozdravom
Ing. Ján Kokarda
starosta obce Ždaňa

Príloha :
Formulár na vypracovanie ponuky

___________________________________________________________________________
Obec Ždaňa
Jarmočná 118/4
044 11 Ždaňa
VEC:
Ponuka na zákazku v zmysle zákona 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Na základe Vašej výzvy predkladám ponuku na realizáciu predmetu zákazky
Predmet zákazky:
Výmena plastových okien na budove ZŠ Ždaňa, časť CZŠ
Opis predmetu zákazky :
- dodávka a montáž plastových okien, parapetov podľa výkazu plastových okien
(príloha) a celotieniacich žalúzií
- demontáž starých okien
- montáž nových okien
- murárske vysprávky
Obchodné a zmluvné podmienky :
Uchádzač
- platiteľ dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) :
navrhovaná zmluvná cena bez DPH
sadzba DPH a výška DPH
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH

__________
__________
__________

- nie je platiteľ DPH :
navrhovanú zmluvnú cenu celkom

__________

Viazanosť cenovej ponuky:
Cenová ponuka je viazaná do 31. 12. 2015.
Čestné prehlásenie :
Podpísaný
_____________________________________,
týmto
čestne
prehlasujem, že som oprávnený dodať požadovaný predmet zákazky tak, ako je
uvedený vo výzve na predkladanie ponúk, pri akceptovaní dodacích a obchodných
podmienok navrhovaných verejným obstarávateľom.
V _______________ , dňa ____________
________________________
podpis uchádzača

