OBEC VEĽKÉ LEVÁRE
ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE

Výzva na predloženie ponuky
Obec Veľké Leváre, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch –
podlahy”
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 117 ZVO
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Veľké Leváre
Sídlo: Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre
Štatutárny zástupca: Ing. Richard Nimsch
IČO: 00310115
DIČ: 2021039878
IČ DPH: -Tel.: 034/2023107
E-mail: starosta@levare.sk
Internetová stránka: www.levare.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu.: SK83 5600 0000 0033 1082 5001

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Obec Veľké Leváre, Obecný úrad, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Richard Nimsch, starosta

4.

Predmet obstarávania:
Modernizácia odborných učební v Základnej škole s materskou školou vo Veľkých Levároch –
výmena podláh. Presný popis obstarávaných prác je uvedený v bode 6. tejto výzvy.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Objednávka

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): (uviesť podrobný opis)
Stavebno-technické úpravy odborných učební pozostávajú z demontáže pôvodnej krytiny, lokálnych
vysprávok, nivelizácie, brúsenia, penetrácie, dodávky a inštalácie kaučukovej podlahy vrátane
lepenia, dodávky a inštalácie kaučových soklov, tmelenie kaučukovým tmelom, odvoz a likvidáciu
odpadu. Výmera predstavuje 154m2.

7.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Základná škola Veľké Leváre, najneskôr do 30 dní od potvrdenia objednávky. K potvrdeniu
objednávky dojde po schválení procesu VO zo strany poskytovateľa nenávratného finančného
príspevku.

8.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 30 dní od potvrdenia objednávky

9.

Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
sú súčasťou výzvy

10. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny opereračný program
11. Lehota na predloženie ponuky:
Najneskôr do 05.03.2021 do 14.00hod.
12. Spôsob predloženia ponuky:
Poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu na adresu, uvedenú v bode 2 výzvy alebo
emailom na adresu starosta@levare.sk
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena s DPH
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača:
(obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, e-mail) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
V ponuke prosíme uviesť cenu bez DPH, výšku DPH a cenu celkom. V prípade, ak je
uchádzač neplatca DPH, uvedie túto informáciu.
Uchádzač predkladá spracovaný podrobný položkový rozpočet.

15. Otváranie ponúk:
05.03.2021, o 14.30 na Obecnom úrade Veľké Leváre
16. Postup pri otváraní ponúk:
Účasť na otváraní ponúk bude umožnená každému uchádzačovi alebo jeho zástupcovi, ktorý
predložil ponuku. V prípade účasti zástupcu žiadame predložiť splnomocnenie na zastupovanie.
17. Lehota viazanosti ponúk:
31.12.2021
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Richard Nimsch, starosta
Tel: 0918785134
E-mail: starosta@levare.sk
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje na predmet zákazky záruku v trvaní min. 24 mesiacov od podpísania
preberajúceho protokolu.
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Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sami mohli overiť
a získať potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovaie ponuky. Výdavky spojené
s ohliadkou znáša v plnej miere uchádzač. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
si dohodnú dátum a čas obhliadky na adrese, uvedenej v bode 2. tejto výzvy resp. emailom na
adrese starosta@levare.sk
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo obstarávanie zrušiť a odmietnuť všetky predložené ponuky.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.

S úctou,

..........................................................
Vo Veľkých Levároch, 24.02.2021

Ing. Richard Nimsch, starosta
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