Obec HAVAJ
Havaj 13, 090 23 Havaj
___________________________________________________________________

Výzva na predkladanie ponúk
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 Havaj IČO: 00330469 DIČ: 2020822276
Kontaktná osoba: Stanislav Viňarský- starosta obce Havaj
Sídlo: Obec Havaj, Havaj 13, Havaj PSČ: 090 23
Telefón: +421 54 74 952 01
Fax: +421 54 74 952 01
Elektronická pošta - E-mail: starosta@obechavaj.sk

2.

Názov predmetu zákazky: Rekonštrukcia strechy materskej školy

3.

Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy materskej školy a to
vybudovaním venca, výmenou krovu a krytiny. Bližšie informácie viď v projektovej dokumentácii
a výkaz výmer.

4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 23 535,81 Eur bez DPH

5.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: Havaj, k.ú. Havaj, parc.č. 6/1

6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) : 45000000 -7 (Stavebné práce)

7.

Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

8.

Mena: EUR

9.

Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác: do 1 mesiacov po podpise Zmluvy o dielo

10. Podmienky účasti záujemcov: Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti predložením dokladu

oprávňujúcim uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky (postačuje aktuálny výpis z
internetu na OR SR, resp. ŽR SR alebo obdobný dokument potvrdzujúci vykonávanie činnosti).
11. Lehota na predkladanie ponúk: 2.septembra 2016 do 12.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: Obec Havaj, Havaj 13, 090 23 Havaj
12. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH
13. Rozsah predmetu zákazky:

Uskutočnenie stavebných prác podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou tejto
výzvy.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

v prípade, že sa vo výzve nachádza odvolávka, resp. odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, je možné v súlade s § 42 zákona č.
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343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov túto odvolávku, resp. odkaz zameniť za ekvivalent.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly zo strany oprávnených kontrolných zamestnancov
v zmysle príslušných predpisov EÚ a predpisov SR a bude ako kontrolovaný subjekt pri výkone kontroly
riadne plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z uvedených predpisov.

15. Označenie ponuky: Ponuka musí byť doručená v uzavretom, nepriehľadnom obale. Obal ponuky
musí obsahovať nasledovné údaje:
- názov a adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve
- obchodné meno a adresu uchádzača
- názov predmetu zákazky „Rekonštrukcia strechy materskej školy“
- s poznámkou: „Neotvárať“

Osoba zodpovedná za verejného obstarávateľa :

......................................................................................
Stanislav Viňarský – starosta obce Havaj

Výzva zo dňa: 25.08.2016

________________________________________________________________________________
Telefón
054/74 952 01

Fax
054/74 952 01

Email
starosta@obechavaj.sk

Bankové spojenie
3628366001/5600

IČO
00330469

DIČ
2020822276

