OBEC
ŠTIAVNIK
Obecný úrad Štiavnik
013 55 Štiavnik 1350

Štiavnik, 06. februára 2014

Č.: 32-1/2014

Výzva na predloženie cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Štiavnik, Obecný úrad Štiavnik, 013 55
Štiavnik 1 350
IČO: 00 321 672
Štatutárny zástupca: Ing. Štefan Vároš, starosta obce
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava
Číslo účtu: 0023322432/0200
2. Identifikačné číslo akcie: 32-1/2014
3. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
4. Názov zákazky: Dodávka a montáž okien na zdravotnom stredisku.
5. Miesto výkonu predmetu zákazky: Zdravotmé stredisko v obci Štiavnik
6. Predpokladaný termín plnenia: máj – jún 2014
7. Opis predmetu zákazky: Dodávka a montáž okien na zdravotnom stredisku. Rozsah
stavebných prác je uvedený v Rozpočte, ktorý je prílohou tejto výzvy. Odvoz sutiny
zabezpečí obec a preto sa položky uvedené v Rozpočte pod p.č. 24 a 25 nebudú naceňovať.
Okná budú mať nasledovné technické parametre:
- 6 komorový profil s výstužou a tepel. dištančným rámikom v skle a tepelnou
prestupnosťou zasklenia U= 1,1 max.,
- bezpečnostné kovanie.
Verejný obstarávateľ nebude poskytovať preddavky.
Predpokladaná hodnota zákazky je max. 29 900,00 € bez DPH.
8. Náležitosti cenovej ponuky:
a) Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 12 tejto výzvy,
b) Nasledovné identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno (resp. osobné údaje):
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie:

Číslo účtu:
Telefón:
Fax:
Register:
c) Platný certifikát, alebo Vyhlásenie o zhode výrobcu na dodávané okná podľa
požadovaných parametrov v originálnom vyhotovení, alebo úradne osvedčenej kópii.
9. Obhliadka : 13. februára 2014 o 09,00 hod.
Zraz záujemcov je o 08,55 hod. pred vchodom do budovy Obecného úradu v Štiavniku.
Na požiadanie záujemcov v tento deň na prinesený vlastný kľúč USB bude nahraný rozpočet
vo formáte excel.
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Vároš, starosta obce, tel.: 041-5583 007, 041-5583 115.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 27. februára 2014 do 14:00 hod. v zalepenej obálke
s heslom : „NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo zákazky a názov zákazky“ na hore
uvedenú adresu sídla verejného obstarávateľa.
11. Vyhodnotenie ponúk: úspešný uchádzač spracuje návrh zmluvy o dielo a bude vyzvaný
k jej podpisu
12. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena bez DPH.
Uchádzač ocení Rozpočet, ktorý je súčasťou tejto výzvy. Položky pod p.č. 24 a 25 sa nebudú
naceňovať, nakoľko odvoz sutiny zabezpečí obec.
Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne:
cena bez DPH :
DPH :
cena spolu s DPH:
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.
Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom
zákazky, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky
a dátumom vyhotovenia.

Príloha

