VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
k zákazke s nízkou hodnotou
1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Názov organizácie: OBEC Terňa
IČO:
00327867
DIČ:
2020548222
Zastúpená: Ing. Juraj Senderák – starosta obce
Kontaktná osoba: Bc. Jana Mikolajová
Sídlo: Obecný úrad Terňa
Adresa: Hlavná 119/58, 082 67 Terňa
Telefón: 051/4595221
Fax:
051/4595221
Elektronická pošta: starosta@terna.sk
Web: www.terna.sk
POSTUP VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
Zákazka je zadávaná postupom podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2. URČENIE PREDMETU OBSTARÁVANIA
Dodávka stavebných prác – rekonštrukcia Kultúrneho domu v Terni – podhľad v hlavnej sále
3. PODROBNÁ ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU OBSTARÁVANIA
Popis stavebných prác: Podľa Výkazu výmer a PD v prílohe
4. DOBA DODÁVKY: do 1 mesiaca od podpisu zmluvy najneskôr do 4.5.2017.
5. ROZSAH DODÁVKY: Podľa zmluvy a VV a PD.
6. LOKALITA POSKYTOVANIA PRÁC: Obec Terňa – Kultúrny dom Terňa.
7. MOŽNOSŤ PREDLOŽENIA PONUKY: Na celý predmet zákazky.
8. VÝŠKA PREDPOKLADANEJ CENY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

Predpokladaná hodnota zákazky 35.986,38 EUR bez DPH.
Cenovú ponuku je potrebné vypracovať v slovenskom jazyku.
9. KRITÉRIÁ HODNOTENIA
Kritérium vyhodnotenia predložených ponúk bude najnižšia konečná cena s DPH za celý
predmet zákazky. Ponuku je potrebné vypracovať v súlade s §3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších a súvisiacich predpisov v eurách ako cenu pevnú. Zároveň žiadame
uchádzačov, ktorí sú neplatcovia DPH, aby to uviedli v cenovej ponuke. Obstarávateľ si
vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie bez udania dôvodu.
10. PODMIENKY ÚČASTI
Uchádzač musí byt oprávnený zhotoviť stavebné práce podľa druhu PZ, ktoré sú predmetom
zákazky.
Uchádzač preukazuje splnenie požiadavky dokladom o oprávnení uskutočniť stavebné
práce, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Predkladaná ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku a musí obsahovať presnú
identifikáciu uchádzača.
11. SPOSOB A TERMÍN DORUČENIA PONÚK
Ponuku je potrebné doručiť mailom na adresu: starosta@terna.sk, alebo poštou, alebo osobne
na adresu Obec Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa. Termín a čas doručenia: najneskôr do
1.3.2017 do 12.00 hod. Tento termín je konečný pre všetky uvedené spôsoby doručenia.
12. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA
Predmet obstarávania sa bude financovať z rozpočtu obce formou bezhotovostného
platobného styku. Minimálna doba splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry
dodávateľovi.

13. OBCHODNÉ A ZMLUVNÉ PODMIENKY
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo podľa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka, ktorá bude podpísaná s úspešným uchádzačom.
V Terni, dňa 21.2.2017
Ing. Juraj Senderák
starosta obce

