OBEC VEĽKÉ LEVÁRE
ŠTEFÁNIKOVA 747, 908 73 VEĽKÉ LEVÁRE
Výzva na predloženie ponuky
Obec Veľké Leváre, Štefánikova 747, 908 73 Veľké Leváre, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1
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 žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na
nižšie špecifikovaný predmet zákazky
„Rekonštrukcia priestorov v zdravotnom stredisku - Podpora lokálnych komunít vybudovaním
klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1) písm. b) ZVO:
Názov verejného 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
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:
Rekonštrukcia nevyužívaných priestorov v zdravotnom stredisku – vybudovanie klubu
dôchodcov
(Projekt: Podpora lokálnych komunít vybudovaním klubu dôchodcov v obci Veľké Leváre)+
5. Typ zákazky:
Stavebné práce
6. Spoločný slovník obstarávania:
45000000-7 - Stavebné práce
7. Variantné riešenie:
Nie
8. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
9. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Stavebné práce pri rekonštrukcii nevyužívaných priestorov v budove zdravotného strediska
za účelom vybudovania klubu dôchodcov v zmysle štúdie a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu
výzvy. Stavebné práce obsahujú búracie práce, vybudovanie podláh, úpravy stien,
zdravotechniku, rekonštrukciu toaliet, pokládku podlahových krytín a inštaláciu zárubní
a dverí.
10. Predpokladaná hodnota zákazky: 37 884,20 EUR bez DPH
11. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
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Obec Veľké Leváre, do 30.3.2021
12. Financovanie predmetu zákazky:
Dotácia Ministerstva investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR a rozpočtové zdroje
obce.
13. Lehota na predloženie ponuky: 19.11.2020 do 12.00 hod.
14. Spôsob predloženia ponuky:
Poštou alebo osobne do podateľne obecného úradu na adresu, uvedenú v bode 2 výzvy
alebo emailom na adresu starosta@levare.sk
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena.
16. 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
DPH, telefón, e-mail) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá
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.
17. Otváranie ponúk: 19.11.2020, 13.00, Obecný úrad Veľké Leváre
18. 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.
19. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2020
20. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Ing. Richard Nimsch, starosta
Tel: 0918785134
E-mail: starosta@levare.sk
21. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie
doklady:
-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvu so žiadnym uchádzačom.

Veľké Leváre, 9.11.2020
S úctou,
..........................................................
Ing. Richard Nimsch, starosta
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