Verejný obstarávateľ:

Obec Paština Závada
Obecný úrad Paština Závada č. 57
013 41 p. Dolný Hričov
Zastúpený: Viera Hvizdáková – starostka obce
IČO: 00648353
DIČ: 2020618787

Predmet obstarávania

„Oprava elektroinštalácie v budove obecného úradu
I. časť“

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

V Paštinej Závade 21.9.2018

Viera Hvizdáková
starostka obce

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
Zastúpenie:
Kontaktná osoba:
IČO:
DIČ:
Tel.
e-mail:

Obec Paština Závada
Paština Závada č. 57, 013 41
Viera Hvizdáková, starostka obce
Viera Hvizdáková
00648353
2020618787
041 5572145, 0908 530267
obec@pastinazavada.sk

Predmet obstarávania:
Predmetom obstarania je: ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení
niektorých zákonov ( ďalej len „zákazka)
na zabezpečenie prác s názvom:

„Oprava elektroinštalácie v budove obecného
úradu “.
Realizovať sa bude I. časť – v nasledovných priestoroch: sklad I a II, toaleta
s chodbičkou, knižnica, zasadačka, 2 vstupné chodby bočného vchodu budovy obecného
úradu .
Zdroj financovia: Účelová dotácia poskytnutá Ministerstvom financií Slovenskej republiky
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohu na
plnenie predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky – =6.000,00 EUR bez DPH (Šesťtisíc EUR bez DPH).
Výsledok obstarávania:
Ústna dohoda, objednávka a následná fakturácia zo strany dodávateľa.
Miesto termín dodania prác :
Budova Obecného úradu Paština Závada č. 57, Obec Paština Závada.
Ďalšie podmienky súťaže:
Odporúčame záujemcom osobnú obhliadku priestorov, vysvetľovanie, podávanie informácií,
osobných obhliadok predmetu zákazky bude poskytovať starostka obce Viera Hvizdáková
č.t. 0908 530267, MT 041 5572145 počas úradných hodín.
Prehľad požadovaných prác:
Búracie práce:
- výrez rýh na osadenie elektroinštalačných káblov, vypínačov a zásuviek pod omietky
v jednotlivých miestnostiach obecného úradu uvedených v predmete obstarávania.
Stavebné práce:
- osadenie novej ističovej skrine vrátane potrebného vybavenia ( ističe ...) v bočnej
chodbe budovy obecného úradu,
- nové svetelné rozvody a zásuvkové rozvody v miestnostiach uvedených v predmete
obstarania, inštalácia káblových elektro rozvodov pod omietky
- inštalácia nových vypínačov a zásuviek

- inštalácia a dodanie nových stropných svietidiel v počte 22 ks
- vyspravenie a začistenie omietok stien (vyrezané ryhy)
- revízna správa vykonanej elektroinštalácie ,
Materiál:
- dodanie potrebného materiálu na realizáciu práce uvedenej v „Prehľade požadovaných
prác“ vrátane dopravy materiálu a potrebnej techniky na realizáciu. Materiál si
uchádzač zosumarizuje po osobnej obhliadke priestorov, ktoré sa majú realizovať.
Mena a ceny uvádzané v ponuke: Všetky ceny budú v eurách, zaokrúhlené na dve desatinné
miesta.
Predkladanie ponúk: Uchádzač predloží ponuku poštou v zalepenej obálke s názvom
„Súťaž-neotvárať“ s uvedením názvu predmetu zákazky „Oprava elektroinštalácie v budove
obecného úradu“.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Lehota na predkladanie ponuky: 03.10. 2018 do 17:00 hod. (rozhodujúcim termínom je
doručenie verejnému obstarávateľovi, nie podanie na doručenie).
Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky:
10-11/2018.
Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa uvedenom v bode 1. bez účasti
uchádzačov dňa 04.10. 2018. Úspešný uchádzač bude ten, ktorého ponuka bude najnižšia.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:
Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia e-mailom alebo listom len vybranému
uchádzačovi.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH
Spôsob stanovenia ceny:
Celková cena tovaru bude stanovená ako cena v zložení:
Celková ceny bez DPH
Sadzba DPH
Cena spolu s DPH

............................ EUR
.............................EUR
.............................EUR

Uzatvorenie „Zmluvy “...:
S úspešným uchádzačom bude ústne dohodnuté začatie realizácie a vystavená objednávka.

V Paštinej Závade 21.09.2018

Viera Hvizdáková, starostka obce

