Obec Vrakúň
930 25 Vrakúň, Námestie Sv. Štefana 474/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru
Výzva na predloženie cenovej ponuky
(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Vrakúň
Sídlo: 930 25 Vrakúň, Námestie Sv. Štefana 474/1
IČO: 00 305 821
Telefón: 031/552 31 25
Kontaktná osoba: PaedDr. Štefan Fazekas
E-mail: stefan.fazekas43@gmail.com
2. Predmet zákazky:
Predmetom obstarávania je dodanie služby pre obec Vrakúň.
2.1 Názov zákazky : „Revitalizácia obecného parku"
2.2 Druh zákazky : zákazka na dodanie služby
2.3 Miesto dodania: obec Vrakúň
2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo.
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Do 15 000,00 EUR bez DPH
-

cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky ako
celku a za jednotlivé položky

-

cenu žiadame stanoviť v štruktúre: cena za jednotlivé položky bez DPH
cena za jednotlivé položky s DPH

Obec Vrakúň
930 25 Vrakúň, Námestie Sv. Štefana 474/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------4. Opis predmetu zákazky :
4.1. Dodanie cenovej ponuky pri zákazke realizacie revitalizacie parku:
1. vyčistenie parku od nežiadajúcich porastov,
2. dotvarovanie starého stromoradia,
3. úprava nezrovnalého terénu,
4. vybudovanie chodníkov pre ľahšiu dostupnosť,
5. vytvorenie parkových záhonov,
6. dosadzanie kríkov do tzv. lesnej casti,
7. založenie trávnika.
4.2 Miesto a termín plnenia :
Miesto plnenia zákazky: Obecný park vo Vrakúni, 930 25 Vrakúň
Termín dodania tovaru: 50 dní od doručenia objednávky.
5. Možnosť predloženia ponuky na:
5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
6.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
6.2 Zálohy nebudú poskytované.
7. Podmienky účasti uchádzačov:
7.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií
(podľa bodov 10.1 tejto požiadavky).
7.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.

Obec Vrakúň
930 25 Vrakúň, Námestie Sv. Štefana 474/1
---------------------------------------------------------------------------------------------------7.3 Návrh zmluvy o dielo, ktorý je súčasťou tejto požiadavky podpísaný štatutárnym
zástupcom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
8. Lehota na predloženie ponúk:
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 23.03.2017 do 16,00 hod.
8.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
8.3 Ponuky môžu byť predložené písomne v listinnej podobe v uzatvorených obálkach
označené „Revitalizácia obecného parku“ – neotvárať, alebo v elektronickej podobe na
e-maillovú adresu: stefan.fazekas43@gmail.com, predmet: „Revitalizácia obecného
parku“
9. Otváranie ponúk:
dátum:

24.03.2017 čas: o 8.30 h.

miesto: Obecný úrad Vrakúň, Námestie Sv. Štefana 474/1, 930 25 Vrakúň
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
10.1. Najnižšia cena v € bez DPH
11. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
11.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia verejný
obstarávateľ zašle uchádzačovi.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------11.2 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.
11.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Vrakúň, 10.03.2017

PaedDr. Štefan Fazekas
starosta obce
Prílohy:
1/ Návrh zmluvy o dielo
2/ Výkaz, výmer
3/ Geometrický plán 1
4/ Geometrický plán 2

