OBEC RADATICE
Obecný úrad Radatice ,082 42 p. Bzenov
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Č.j. 50/2014
V Radaticiach 17.2.2014

Vec: Výzva na predloženie ponuky
V zmysle zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v plnom znení Vás ako verejný obstarávateľ verejného ostarávania
zákazky s nízkou hodnotou žiadame o cenovú ponuku na uskutočnenie stavebných prác
predmetu zákazky:
Autobusové čakárne v obci Radatice
Cenovú ponuku žiadame vypracovať v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z o cenách
v znení neskorších predpisov. V prípade Vášho záujmu žiadame o predloženie Vašej ponuky
vrátane cenového návrhu vypracovaních podľa podmienok výzvy na predkladanie ponúk a
podľa výkazu výmer v prílohe tohoto listu nasledovne:
• Lehota na predloženie ponúk 25.2.2014
• Poštou, respektive osobne na adresu: Obec Radatice
Obecný úrad Radatice 105
082 42 Bzenov
S uvedením hesla predmetu zakázky na poštovej obálke.
Verejný obstarávateľ zašle víťaznému uchádzačovi oznámenie o neúspešnosti ponuky.
Očakávame,že sa uvedenej súťaže zúčastníte doručením vašej ponuky.
S pozdravom

…………………….
Ondrej KALATA
starosta obce

Príloha:
Výzva na predloženie ponuky podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní

Výzva na predloženie ponuky
Podľa § 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia zadávateľa:
Názov a sídlo: Obec Radatice, Obecný úrad Radatice 105, 082 42 p. Bzenov
IČO: 00327 662
Štatutárny zástupca a kontaktná osoba : Ondrej Kalata – starosta obce
Tel: 051/7796 234 Fax: 051/7796 234 e-mail: obecradatice@onlinenet.sk
2. Typ zmluvy:
Typ zmluvy: ZMLUVA O DIELO, podľa Obchodného zákonníka v platnom znení
v min. rozsahu:
• Zmluvné strany
• Predmet zmluvy
• Cena predmetu zmluvy
• Termín plnenia zmluvy
• Platobné podmienky
• Podmienky vykonania diela
• Záručná doba a kvalitatívne podmienky
• Zmluvné pokuty
• Záverečné ustanovenia
3. Opis predmetu obstarávania
Predmetom zákazky bude dodanie 2 ks autobusových čakárni. Čakáreň bude
obsahovať 2 lavičky, ktoré musia byť napevno primontované o konštrukciu čakárne.
Materiál lexan, kovová konštrukcia – pozikovaná. Dlžka čakárne 430 cm. Po boku
čakárne požadujeme farebný erb s názvom obce. Dodanie a montáž zabezpečí
dodávateľská firma.
4. Predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom:
2.000 € s DPH/ks
5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: autobusová čakáreň
6. Rozdelenie na časti: predmet zákazky nie je rozdelený na časti
7. Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
Požadovaný termín realizácie do 31.8.2014
Verejný obstarávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok
Lehota na predloženie ponúk: do 25.2.2014 14.00 hod.
Ponuku doručiť na adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy
Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej forme, v štátnom jazyku (slovenskom),
poštou alebo osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku predložiť v uzavretom
obale s uvedením obchodného mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania
uchádzača s označením „ SÚŤAŽ NEOTVÁRAŤ „ a s heslom súťaže : „ Autobusové
čakárne v obci Radatice“
8. Otváranie ponúk: v kancelárii starostu obce bez účasti uchádzačov 25.2.2014
o 17.00 hod.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za predmet zákazky v eur s DPH
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ na otváraní ponúk preverí, či sú ponuky doručené v predpísanej
lehote, či sú v predpísaných obálkach správne označených, či spĺňajú minimálne
limity a základné požiadavky uvedené vo výzve.
Verejný obstarávateľ vyhotoví Zápisnicu z otvárania a vyhodnotenia ponúk.

