Výzva
Na predkladanie cenových ponúk

Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Spišský Hrhov
IČO: 00329592
Sídlo: SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
Telefón: 053/ 4592 238, 0907 116 676
Zastúpená: Mgr. Zuzana Kučerová- starostka obce
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Mgr. Zuzana Kučerová
e-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk

2.

Názov zákazky: Komunitné centrum- PLYNOFIKÁCIA

3.

Typ: objednávka

4.

Podrobný opis predmetu zákazky:
Predmetom objednávky je realizácia plynofikácie :
-Komunitné centrum č. parc. 379/1, 379/2 v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu
výmer (príloha 1 a 2 tejto výzvy)

5.

Kód CPV: 45215200-9 Plynofikácia zariadenia

6.

Výzva na predloženie cenovej ponuky: (eur bez DPH)
Predpokladaná suma zákazky je určená na základe rozpočtu projektu t.j. 5788,06

7.

Financovanie predmetu objednávky: Zákazka bude financovaná z rozpočtu obce.
Plnenie predmetu zákazky sa uskutoční na základe vystavenia objednávky, ktorá bude
výsledkom verejného obstarávania.

8.

Miesto dodania predmetu objednávky: obec Spišský Hrhov

9.

Variantné riešenie: nepripúšťa sa

10.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Nie je možné rozdelenie cenovej ponuky

11.

Lehota na predloženie ponuky a obsah cenovej ponuky:
Cenovú ponuku predložiť najneskôr do 05.04.2021 do 12:00hod. Uchádzač môže
predložiť len jednu cenovú ponuku. Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť
predloženia cenovej ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme, uprednostnená
a odporúčaná je však elektronická komunikácia.

V prípade doručenia cenovej ponuky poštou alebo osobne ponuka musí byť vložená
v nepriehľadnom obale, a na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača
- s označením ,,SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ“ označená heslom: „Plynofikácia“
V prípade doručenia ponuky elektronický na adresu: spissky.hrhov@vmnet.sk uvedie
uchádzač v predmete správy text: PLYNOFIKÁCIA
12.

Predložená ponuka musí obsahovať:
a) Identifikačné údaje uchádzača- obchodné meno, adresa sídla, meno a priezvisko
štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať v mene uchádzača, IČO, DIČ,
IČ DPH, tel. číslo, mailovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho orgánu, resp.
osoby oprávnenej konať za uchádzača
b) Uchádzač ocení Prílohu č.2- Výkaz výmer, položkovite s uvedením konečnej
sumy za celý predmet zákazky. Ak je uchádzač platcom DPH je potrebné uviesť
cenu DPH a cenu bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto
skutočnosť v ponuke
c) Uchádzač sa preukáže dokladom o oprávnení dodávať predmet zákazky (kópia)
živnostenské oprávnenie, resp. výpis zo živnostenského registra, výpis
z obchodného registra alebo iné oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov
resp. ekvivalentný doklad

13.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena, cena s DPH za celý premet zákazky

14.

Lehota a miesto otvárania ponúk:
06.04.2021 o 10:00 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy.

15.

Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2021

16.

Miesto a termín dodania zákazky:
Obec Spišský Hrhov, dodanie predmetu zákazky do 31.10.2021

17.

Ďalšie informácie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zrušiť
použitý postup zadávania zákazky v prípade ak,:
- nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo
výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou alebo
elektronickou formou.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto
výzvy.
Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky podľa § 170 ZVO.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač a to bez akéhokoľvek finančného nároku za účasť v danom postupe
voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

Spišský Hrhov 26.03.2021

Mgr. Zuzana Kučerová
Starostka obce

Prílohy:
Príloha č.1 Projektová dokumentácia
Príloha č.2 Výkaz výmer

