Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy
Telefón:
041 / 500 56 75

e-mail: stranavy@stranavy.sk
www.stranavy.sk

Vybavuje: Ing. Marián Duchoň

Dňa: 11.10. 2017

Výzva na predloženie cenovej ponuky podľa §117 zákona 343/2015 Z.z o verejnom
obstarávaní za účelom zistenia PHZ.
Verejný obstarávateľ týmto vykonáva prieskum trhu za účelom zistenia PHZ podľa
zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre
služby, ktoré nie sú bežne dostupné na trhu :

„Projektová dokumentácia – Nájomné byty“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Stráňavy
IČO:
00321613
Sídlo organizácie :
Májová 336, 013 25 Stráňavy
Internetová adresa:
www.stranavy.sk
E mail:
stranavy@stranavy.sk
Kontaktné miesto:
Obec Stráňavy, Májová 336, 013 25 Stráňavy
Kontaktné osoby:
Ing. Marián Duchoň
Telefón :
041 / 500 56 75
e-mail:
stranavy@stranavy.sk
2. Druh zákazky.
Prieskum trhu podľa §117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
3. Názov zákazky: „Projektová dokumentácia – Nájomné byty“
4. Obdobie trvania zákazky: 11/2017 – 12/2017
5. Predpokladaná hodnota zákazky: 6. Obsah predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia v realizačnom stupni spracovania pre stavbu: Výstavba
nájomných bytov v Obci Stráňavy.
Špecifikácia:
 Počet bytových jednotiek: 17
o 14 – 2 izbové
o
2 – izbový
o
1 - izbový bezbariérový


Verejný obstarávateľ požaduje celú dokumentáciu v realizačnom stupni spracovania
a v kvalite a v rozsahu takom, aby podľa tejto dokumentácie bolo možné realizovať
predmetné investičné dielo, vrátane dokumentácie pre územné rozhodnutie
a dokumentácie pre stavebné povolenie.



Za realizovateľnosť diela zodpovedá príslušný projektant, ktorý bude na
dokumentácií uvedený.



Verejný obstarávateľ poskytne víťaznému uchádzačovi nevyhnutnú súčinnosť pri
realizácií zákazky, a to najmä pri získavaní podkladov, ktoré nemôže úspešný
uchádzač získať inak ako od verejného obstarávateľa.



Verejný obstarávateľ
v elektronickej verzii.
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7.Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
1.
Splatnosť faktúr 14 dní.
2.
Verejný obstarávateľ neposkytne dodávateľovi preddavok. Dielo bude uhradené až
po odovzdaní a prevzatí celého Diela Objednávateľom.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky v zmysle časti č. 6 tejto
výzvy.
9. Miesto dodania:
 Sídlo verejného obstarávateľa uvedeného v časti 1 tejto výzvy.
10. Cena:
 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s realizáciou zákazky.
11. Variantné riešenia: neumožňuje sa
12. Lehota na predkladanie ponúk:
Do dňa 16.10.2017 do 13.00 hod.
13. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
1. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku poštou alebo osobne na adresu sídla
verejného obstarávateľa alebo elektronicky na emailovú adresu obce uvedenú
v záhlaví tejto výzvy ( stranavy@stranavy.sk).
2. Uchádzač, ktorý predkladá ponuku poštou alebo osobne, vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
14. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1.
Kritérium: najnižšia cena
2.
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu za
predmet zákazky.
3.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, na to v ponuke upozorní verejného
obstarávateľa.
4.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva, alebo mu bude vystavená
objednávka.
15. Vyhodnocovanie ponúk:
Dňa 16.10.2017.
Ing. Jozef Papán
starosta obce

