VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
podľa ustanovenia § 7 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

„Rozšírenie verejného osvetlenia - Raslavice“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov a adresa verejného obstarávateľa:
Obec Raslavice
Hlavná 184
086 41 Raslavice
Zastúpený:
Osoba oprávnená rokovať v zmluvných veciach:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
IČO:

Marek Rakoš – starosta obce
Ing. Peter Paľa – prednosta obecného úradu
054/4792222
obec@raslavice.sk
00322521

2. Predmet a špecifikácia zákazky:
Predmetom obstarávania je rozšírenie verejného osvetlenia v obci Raslavice, ktoré nadväzuje na
predchádzajúcu etapu modernizácie verejného osvetlenia, ktoré sa uskutočnilo v roku 2015. Dielo
ako celok v zmysle položkového rozpočtu naceneného výkazu výmer obsahuje 11 lokalít
v intraviláne obce. V obci sa bude realizovať výstavba 10 oceľových stožiarov žiarovo zinkovaných,
a 2ks betónových stožiarov na ktoré bude osadených 13 ks svietidiel LED. V rámci rozšírenia sa
v obci vymení aj 8ks parkových svietidiel pred kultúrnym domom za LED parkové svietidlá, 5ks
svietidiel pred nákupným strediskom a doplní sa 18 ks svietidiel v rámci celej obce. V zmysle
predloženého výkazu výmer.
3. Termín realizácie: do 3mesiacov od účinnosti zmluvy.
4. Zmluva o dielo:
Úspešný uchádzač obdrží zmluvu o dielo na základe zaslanej ponuky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
27 523,03,- eur bez DPH
6. Podmienky účasti:
Ponuka musí obsahovať:

cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky

fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby, tovary a stavebné práce podľa predmetu
zákazky v zmysle §32 ods. 2 písmena e.)

kompatibilitu navrhovaného svietidla s už existujúcim riadiacim systémom podpísanú
výrobcom regulácie(originál alebo overenú kópiu)
7. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená
v ponuke bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú cenu uvedie
v zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena
vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
8. Platobné podmienky
Úhradu za zhotovené dielo obec bude financovať z vlastných prostriedkov z rozpočtu obce.
9. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku možno predkladať v lehote najneskôr do 02.11.2016 do 12:00 hod., osobne, alebo poštou v
obálke s označením „Súťaž – Rozšírenie verejného osvetlenia - Raslavice - Neotvárať“ na adresu
verejného obstarávateľa.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky
je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na
poštovú prepravu.
10. Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného
obstarávania bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke:
 nepredložil požadované doklady alebo informácie,
 predložil neplatné doklady,
 poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
11. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné
uskutočnenie predmetu zákazky vyjadrená v eurách vrátane DPH.
12. Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet
zákazky.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.

V Raslaviciach, dňa 25.10.2016

