VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka zadávaná podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
I. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: Obec RADATICE
Adresa organizácie: 082 42 Radatice 105
IČO: 00327662
Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa organizácie: www.obecradatice.sk
Kontaktné miesto: Obecný úrad Radatice 105, 082 42
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ, t. č. 0905 207 706
E-mail: obecradatice@onlinenet.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode
výzvy.
II. OPIS
Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácie verejného osvetlenia v obci Radatice“
Hlavné miesto poskytovania tovarov: Obecný úrad Radatice
Kód CPV: 45316000-5
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 000 Eur
Požadovaný termín realizácie je po schválení finančných prostriedkov ministerstvom do
30.10.2015
Opis zákazky:
Verejne osvetlenie v obci Radatice je fyzicky a morálne opotrebované, vysoko energeticky
náročné. Rekonštrukciou by sa mali uvedené nedostatky odstrániť. Súčasných 72 svietidiel
by mali byť nahradené novými Led svietidlami, ktoré budú efektívnejšie a hospodárnejšie.
Nové Led svietidlá majú mať celkový príkon max 30W.
III. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Podmienkou účasti je:
oprávnenie uchádzača podnikať v predmete zákazky
IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
Miesto a lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Ponuky musia byť predložené osobne, poštou alebo kuriérom. Ponuky treba predložiť
v uzavretej obálke a označiť údajmi:

a) Adresa verejného obstarávateľa:
Obec Radatice
Obecný úrad Radatice 105
082 42 Radatice
b) Adresa uchádzača
c) Označenie „Súťaž - NEOTVÁRAŤ“
d) Predmet zákazky: „Výmena verejného osvetlenia v obci“
Verejný obstarávateľ žiada cenovú ponuku doručiť v termíne do 20.02.2015 do 12,00 hod.
Termín vyhodnotenie ponúk: 20.02.2015 o 18:00 hod.

V. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
vyplnená Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
vyplnená Príloha č. 2 - Výkaz výmer
doklad o oprávnení podnikať, a to v origináli alebo overenej fotokópii
doklad o odbornej spôsobilosti na dodanie a montovanie verejného osvetlenia, a to
v origináli alebo overenej fotokópii.
VI. KRITÉRIA VYHODNOTENIA PONÚK
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Najvýhodnejšia ponuka z hľadiska pomeru najnižšej celkovej ceny/kvality za dodávku
a inštaláciu verejného osvetlenia s DPH/bez DPH (s ohľadom na to či uchádzač je alebo nie je
platcom DPH).
Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Víťazom súťaže sa stane uchádzač, ktorý po vyhodnotení splnenia podmienok týkajúcich sa
zákazky špecifikovaných v bode III. predložených ponúk predloží najvýhodnejšiu ponuku
z hľadiska najnižšej celkovej hodnoty za dodávku a inštaláciu verejného osvetlenia s DPH/bez
DPH (s ohľadom na to či uchádzač je alebo nie je platcom DPH) a najlepšej kvality.
S víťazom bude uzavretá Zmluva o Dielo podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
VII. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
Verejný obstarávateľ doručí každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná,
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku
prijíma. Ostatným oznámi, že ich ponuka neuspela.
VIII. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY

Typ zmluvy: Zmluva o Dielo
Obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu obce. Zmluva bude
uzatvorená na obdobie do 30.10.2015. Platby budú realizované formou bezhotovostného
platobného styku na základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom, splatnosť
ktorého je do 15 dní odo dňa doručenia daňového dokladu. Verejný obstarávateľ poskytne
preddavok, zálohovú platbu vo výške 50% z celkovej hodnoty zákazky.
Dátum vystavenia výzvy: 11.2.2015
Termín predkladania ponúk: 20.02.2015 do 12,00 hod.

Mgr. Gabriela VIAZANKOVÁ
starostka obce

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie Kritéria
Príloha č. 2 - vyplnený Výkaz - Výmer

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie Kritéria

Verejný obstarávateľ:
Obec Radatice, Obecný úrad Radatice 105, 082 42 Radatice
Postup obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácie verejného osvetlenia v obci Radatice“

PONUKA
Dodávateľ:
Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

