Výzva na predloženie ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
Obec Ratková, ako verejný obstarávateľ podľa §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
zákon o verejnom obstarávaní), Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky v procese zadávania zákazky na
výber poskytovateľa služby.
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa : Obec Ratková
Sídlo : Obecný úrad Ratková, 982 65 Ratková 1
IČO : 00 318990
Kontaktná osoba poverená verejným obstarávaním :
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce

2.

Druh zákazky : zákazka s nízkou hodnotou

3.

Názov zákazky : Vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe zberného dvora v obci Ratková

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 2 802,67 € bez DPH

5.

Lehota dodania služby: do 14. 08. 2017

6.

Predmet a opis zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na účely územného a stavebného
konania pre výstavbu zberného dvora v obci Ratková a následný výber zhotoviteľa/dodávateľa stavby

7.

Miesto dodania : úspešný uchádzač sa zaviaže dodať predmet obstarávania na adresu obce OcÚ
Ratková 1, 982 65

8.

Hlavné podmienky financovania: zo zdrojov verejného obstarávateľa

9.

Vysvetľovanie podkladov : V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom
obstarávaní, súťažných podkladov alebo inej dokumentácie, môže ktorýkoľvek zo záujemcov písomne
požiadať o ich vysvetlenie e-mailom, poštou alebo osobne priamo u kontaktnej osoby na adrese podľa
bodu 1. Požiadavka o vysvetlenie musí byť doručená najneskôr 2 pracovných dní pred uplynutím
lehoty na predkladanie ponúk.

10. Podmienky účasti: Po identifikácii úspešného uchádzača je tento povinnýpredložiť doklad o oprávnení
poskytovať služby na predmet zákazky.
11. Spôsob určenia ceny : Cenová ponuka musí obsahovať cenu služby bez DPH, DPH a cenu s DPH. Ak
uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v mene EURO (€).
Cenu uchádzač určí na celú dobu poskytovania služieb, t.j.do lehoty dodania služby viď bod 5 tejto
výzvy.
12. Lehota na predloženie ponuky: Do 20.06.2017 – 12:00 hod. Cenové ponuky potvrdené podpisom
štatutára, resp. zodpovednej osoby je potrebné doručiť poštou alebo osobne na adresu osoby
poverenej verejným obstarávaním, podľa bodu 1; prípadne elektronicky podľa bodu 15 b)
13. Predloženie ponuky :
a) V prípade osobného a korešpondenčného doručenia - uchádzač vloží cenovú ponukuna predmet
obstarávania do samostatnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená a označená –Vypracovanie
projektovej dokumentácie pre výstavbu zberného dvora v obci Ratková

b) V prípade zaslania cenovej ponuky elektronicky je potrebné označiť predmet mailu : Vypracovanie
projektovej dokumentácie pre výstavbu zberného dvora v obci Ratková. Cenová ponuka doručená
po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude akceptovaná. Úspešný uchádzač bude po
preukázaní splnenia podmienok účasti vyzvaný na uzatvorenie záväznej zmluvy.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : Jediným kritérium je najnižšia cena s DPH, resp. cena celkom za
predmet zákazky. Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka uspela,
ostatným uchádzačom oznámi, že neboli úspešní.

15. Kontaktné údaje na doručenie cenovej ponuky
a) Adresa na predloženie cenovej ponuky poštou/osobne: OcÚ Ratková, 982 65 Ratková 1
b) Adresa na predloženie cenovej ponuky elektronicky: obecratkova@ferdonet.sk

V Ratkovej, dňa 13.06.2017

....................................
Bc. Ján Bobrovský
starosta obce

