OBEC DOLNÉ KOČKOVCE
Obecný úrad Školská 136
020 01 Dolné Kočkovce

20. februára 2019

Č.: 10-5/2019

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou
hodnotou

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Obec Dolné Kočkovce, Obecný úrad, Školská
136, 020 01 Dolné Kočkovce
Štatutárny zástupca: JUDr. Mgr. Martin Dolinský, starosta obce
IČO: 00692328
Číslo účtu: SK 81 5600 0000 0029 9241 4001
2. Identifikačné číslo akcie: 10-5/2019
3. Typ zmluvy: Zmluva o poskytnutí služby
4. Názov zákazky: Oprava verejného osvetlenia a rozhlasu
5. Miesto výkonu predmetu zákazky: obec Dolné Kočkovce
6. Predpokladaný termín plnenia: 13.03.2019 – 12.03.2022
7. Opis predmetu zákazky: Oprava verejného osvetlenia v obci. Svietidlá /led/ sú
umiestnené na stĺpoch elektrického vedenia alebo na samostatných stĺpoch.
Oprava obecného rozhlasu v obci, reproduktory sú umiestnené na samostatných stĺpoch.
Vykonanie bežných opráv v lehote do 4 pracovných dní od prijatia telefonickej objednávky.
8. Podmienky účasti:
a): kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky /výpis z obchodného alebo živnostenského
registra/,
b): čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,
c): cenník nasledovných položiek v € bez DPH:
- montáž stĺpu 6 m pozinkovaného vrátane výkopu, betonáže a osadenia v €/kus,
- demontáž stĺpu 6 m pozinkovaného v €/kus,
- výkop ryhy v €/meter,
- uloženie zemniacej guľatiny v €/meter,
- uloženie kábla
v €/meter.

9. Náležitosti cenovej ponuky:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 tejto Výzvy,
b) cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 13 tejto Výzvy,
c) Nasledovné identifikačné údaje uchádzača:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
IČO :
IČ DPH:
Bankové spojenie IBAN:
Telefón:
Fax:
Doklady sa odporúčajú zviazať do jedného celku a vyhotoviť ich zoznam.
10. Obhliadka: v prípade záujmu kontaktujte starostu obce, tel.: 0911/939 994
11. Lehota na predloženie cenovej ponuky:
Cenové ponuky doručiť najneskôr dňa 06. marca 2019 do 12:00 hod. v uzatvorenej obálke
označenej odosielateľom s heslom : „NEOTVÁRAŤ – identifikačné číslo zákazky a názov
zákazky“ na hore uvedenú adresu sídla verejného obstarávateľa, alebo osobne do podateľne
Obecného úradu – 1. poschodie v pracovnej dobe od 08,00 hod. do 14,00 hod (nestránkový
deň vo štvrtok), obedňajšia prestávka 12,00 hod. – 12,30 hod.
12. Vyhodnotenie ponúk: výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom
telefonicky, resp. e-mailom a úspešný uchádzač v určenej lehote predloží návrh zmluvy
13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena
Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne:
Úkon
Cena práce
elektromontéra
Cena práce
montážnej plošiny

M. j.
€/hod

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena s DPH

€/hod

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie v stĺpci DPH 0 !
Cena je určená dohodou zmluvných strán a je v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách
maximálna.
V cene budú zahrnuté všetky náklady a výdavky s tým spojené.
Cena za materiál bude pripočítaná na základe dokladu o jeho kúpe, ktorý bude súčasťou
faktúry.
Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom a identifikačným číslom
zákazky, podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky
a dátumom vyhotovenia.

Spôsob vyhodnotenia:
Uchádzač s najnižšou cenou v € vrátane DPH za cenu práce elektromontéra získa maximálny
počet 100 bodov, ostatným uchádzačom sa počet pridelených bodov stanoví úmerou podľa
vzorca:
najnižšia cena uchádzača
počet bodov = ––––––––––––––––––––––– x 100
(výsledok sa zaokrúhli na dve desatinné miesta),
cena hodnoteného uchádzača
rovnako sa postupuje u ceny práce montážnej plošiny.
Výsledné body jednotlivých uchádzačov sa sčítajú a úspešným uchádzačom sa stane ten
uchádzač, ktorý dosiahne najvyšší počet bodov.
14. Záverečné ustanovenia:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadaný postup verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ neuzatvorí zmluvný vzťah ak úspešný uchádzač nie je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora (jednorázovo viac ako 100 000,00 €, alebo ak súčet za
rok presiahne 250 000,00 €).
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nie je možné uplatniť revízne postupy.

JUDr. Mgr. Martin Dolinský
starosta obce

