Výzva na predloženie ponuky
v rámci výberu zhotoviteľa na zhotovenie plynového kúrenia obecného úradu a
kultúrneho domu Prosiek
v zmysle zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ zákon”)
a príkazu starostu č. 7/2013
- zákazka podľa § 9 ods.9 (prieskum trhu)
2. kolo
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Prosiek
IČO: 00 313 114
Kontaktná osoba: Obecný úrad Prosiek, Ing. Peter Hamráček, starosta obce
Obec (mesto): Prosiek
PSČ: 032 23
Ulica Prosiek 57
Telefón: 033/3236 109
Fax: 033/3236 400
E-mail: podatelna@prosiek.sk
Internetová adresa: www.prosiek.sk
2. Názov zákazky - tovar: Plynové kúrenie obecný úrad a kultúrny dom
3. Miesto dodania tovaru: Obecný úrad Prosiek, Prosiek 57, 032 23 Prosiek
4. Predmet a rozsah zákazky: Predmetom zákazky je realizácia plynového kúrenia
obecného úradu a kultúrneho domu v obci Prosiek. Obsahom je vybudovanie plynovej
prípojky od plynomeru, realizácia rozvodov ústredného kúrenia vrátane odskúšania a
revízie. lu, ich zapojenie na inžinierske siete a funkčné odskúšanie.
Dodávka zariadení: Príloha č.1
5. Trvanie zmluvy alebo lehota začatia / skončenia dodania tovaru: začiatok: predpoklad
december 2020 ukončenie: do Január 2021
Prieskum trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú: Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Prosiek, pričom
preddavky nebudú poskytnuté. Faktúru za dielo dodávateľ vystaví po odovzdaní
zariadenia, jeho nainštalovaní a spustení do prevádzky užívateľovi na základe dodacieho
listu alebo preberacieho protokolu.
7. Podmienky účasti / za ktorých bude predložená objednávka:
Uchádzač predloží:
a.) Fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať s uvedením požadovanej činnosti k predmetu
zákazky, t.j. výpis z obchodného registra alebo fotokópiu platného potvrdenia o zapísaní
do zoznamu podnikateľov vydaného Úradom pre verejné obstarávanie. Úradne overenú
kópiu dokladu doloží vybratý uchádzač pred podpisom zmluvy o dielo.
b.) Presnú špecifikáciu ponúknutých výrobkov podľa bodu 4 tejto výzvy
8. Súťažné podklady:
1. výzva na predloženie ponuky

2. krycí list ponuky
9. Obsah ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuka musí obsahovať :
1. Podpísaný a potvrdený krycí list ponuky, s presnou špecifikáciou ponúknutých výrobkov,
s uvedením ceny
2. doklady podľa bodu č. 7 V prípade, že uchádzač nepredloží požadované doklady
uvedené v bode 9., nebude uchádzačovi vystavená objednávka.
10. Prihlásenie sa do elektronickej aukcie: Záujemci sa môžu prihlásiť prostredníctvom
e-mailu na adresu : podatelna@prosiek.sk
11.1 Prihláška musí obsahovať :
-názov prihlasovaného subjektu
-meno a funkcia štatutárneho zástupcu subjektu
-adresa
-telefón
-IČO
-DIČ(DIČ DPH),
uchádzač uvedie, či je platca DPH
-bankové spojenie
-stránka www. (ak má)
-meno kontaktnej osoby
-e-mail kontaktnej osoby
-mobil kontaktnej osoby
11.2 Lehota na prihlásenie do : Záujemci sa môžu prihlásiť do 10.12.2020 do 12,00 hod.
Obec Prosiek
Prieskum trhu v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z.
11.3 Zadávacie kolo:
-zadávacie kolo elektronického výberového konania končí 10. 12. 2020 o 12: 00 hod.
- výberové konanie sa uskutoční dňa 11. 12. 2020 o 14:00
- výzva k účasti na výberovom konaní na základe prihlášky podľa bodu 11.1, bude
jednotlivým účastníkom zaslaná e-mailom
- potrebné doklady podľa bodu 7 a 9. Podmienky účasti a požiadavky obstarávateľa k
predmetu zákazky, musia byť uložené ako prílohy do termínu ukončenia zadávacieho kola
- v rámci zadávacieho kola po vyplnení prihlášky, uchádzač zadá cenovú ponuku vrátane
DPH.
- ukončenie zadávacieho kola 10.12.2020 12,00 hod.
14. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
- najnižšia cena (vrátane DPH). Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na
dodávku v zmysle bodu 4, výzvy na predloženie ponuky.
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ
- si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za dielo bez DPH bude vyššia ako limit
v zmysle § 4 ods. 3 bod b) 2 zákona č. 25/2006 Z. z.,
- si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku prípadne redukovať rozsah zákazky v
prípade, ak cena najúspešnejšej ponuky prekročí výšku finančných prostriedkov

vyčlenených obstarávateľom na predmet obstarania a zároveň právo zrušiť súťaž, ak sa
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých bola vyhlásená / § 46 /,
- si vyhradzuje neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky
účasti vo verejnom obstarávaní, víťaznému uchádzačom predloží objednávku
- si vyhradzuje právo realizovať iba časť zákazky na základe cenových ponúk,
- proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky formou prieskumu trhu nie je možné podať námietky v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Dátum: 25.11.2020 Mgr. Peter Hamráček

