Výzva na predloženie ponuky k zákazke podľa § 117

Obec Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky č. 1 IČO: 00611298, Vás vyzýva v zmysle
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov na predloženie ponuky za účelom výberu dodávateľa na dodanie
stavebných prác.
Postup zadávania zákazky:
Zadávanie zákazky s nízkymi hodnotami podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
Názov zákazky:
„Oprava pomníka“
Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Adresa:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Mobil:
e-mail:

Obec Bodzianske Lúky
94614 Bodzianske Lúky č. 1
00 611 298
202 103 0803
Ing. Monika Aradi- starostka
0903 786 491
bodzianskeluky@gutanet.sk

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác, kód CPV 45262510-9 kamenárske práce
Jedná sa o opravu podstavca pomníka padlým v II. svetovej vojne. Podstavec žiadame zakryť
žulou, má celkom 14 m², viď priloženú fotku. Predmet zmluvy bude financovaný z rozpočtu
obce Bodzianske Lúky,
Rozsah plnenia:
Navrhujeme miestnu obhliadku. Podľa priloženého výkazu – príloha č. 1 tejto výzvy
a podrobný rozpočet zákazky
Miesto plnenia:
Obec Bodzianske Lúky, okres Komárno
Termín realizácie:
Do 12/2021
Predpokladaná hodnota zákazky:
PHZ bude stanovená podľa priemeru cien z predložených cenových ponúk. Ak bude PHZ
nižšia ako 30 000 Eur bez DPH, verejný obstarávateľ podľa predložených cenových ponúk
určí aj víťazného uchádzača. Kritérium na výber úspešného uchádzača je najnižšia cena
vrátane DPH. Uchádzač, ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného
obstarávateľa a bude mať najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná.
Podmienky účasti:
Uchádzači musia mať oprávnenie na realizáciu predmetu zákazky. Uvedenú podmienku bude
verejný obstarávateľ overovať na verejne dostupných stránkach ww.orsr.sk alebo www.zrsr.sk

Náležitosti ponuky:
Ponukou sa rozumie vyplnená a podpísaná Príloha č. 1 tejto výzvy. V ponuke má byť uvedená
celková cena v EUR s uvedením ceny bez DPH aj vrátane DPH.
Lehota na predloženie ponuky:
Ponuku je možné predložiť do 12.7.2021 do 10,00 hod. s označením: „Oprava pomníka –
neotvárať“
Ponuku možno predložiť v lehote na predkladanie ponúk v zalepenej obálke poštovou
zásielkou alebo osobne do podateľne verejného obstarávateľa na adresu:
Obec Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky č. 1, alebo mailom na e-mailovú adresu:
bodzianskeluky@gutanet.sk.
V prípade predloženia ponuky elektronickou formou je potrebné napísať názov zákazky do
predmetu správy.
Typ zmluvy:
objednávka
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z uchádzačov nesplní podmienky „Výzvy“.
Ďalšie informácie:
Obhliadka na mieste je možná po dohode kontaktnou osobou. Ďalšie informácie uchádzači
môžu získať na Obecnom úrade Bodzianske Lúky, 946 14 Bodzianske Lúky, v pracovných
dňoch od 9,oo hod do 12,oo hod. od Ing. Aradi Monika.

V Bodzianskych Lúkach, dňa 28.6.2021

.........................................
Ing. Aradi Monika
starostka obce

Pomník padlým v II. Svetovej vojne Bodzianske Lúky:

Čestné vyhlásenie
o zákaze účasti vo verejnom obstarávaní

Názov firmy:.............................................................
Zastúpené:................................................................
týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č.
343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením
podľa § 32 ods. 2 písm. f).

Vyhlasujem,

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.

V........................................ dňa ...................2021

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

