Výzva na predloženie ponuky
( zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní – tovar, práce )
„Viacúčelové ihriská na Partizánskej ulici“
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:
Mesto Handlová
Zastúpené:
Ing. Rudolfom Podobom, primátorom mesta
Sídlo:
Námestie baníkov č. 7
Mesto:
972 51 Handlová
IČO:
318 094
Telefón:
0917/912 593
Fax:
046/542 56 14
E-mail:
jana.grencikova@handlova.sk
Kontaktná osoba: Jana Grenčíková
2. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo
3. Názov predmetu zákazky :
„Viacúčelové ihriská na Partizánskej ulici“
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
25 293,16 € bez DPH
5. Rozdelenie predmetu zákazky:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
6. Opis predmetu zákazky:
Výstavba viacúčelových ihrísk na Partizánskej ulici č. 10 a Partizánskej ulici č. 4 v Handlovej.
Podrobný opis predmetu zákazky (výkaz výmer) uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Handlová. Úhrada faktúry bude realizovaná
bezhotovostným prevodom v zmysle platných predpisov. Splatnosť faktúry bude 30 dní.
9. Trvanie zmluvy:
Na predmet zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo, návrh zmluvy je súčasťou tejto výzvy ako
príloha č. 2.
Trvanie zmluvy: do 09/2018.
10. Obhliadka miesta uskutočnenia prác:
Verejný obstarávateľ umožňuje jednotlivým uchádzačom osobnú obhliadku stavebného objektu,
termín obhliadky si je možné dohodnúť na emailovej adrese alebo telefonicky:
jozef.caplar@handlova.sk – tel. č. +421 907 717 445 alebo 046 519 25 14.
11. Lehota na predloženie ponúk a označenie ponúk:
Do 24.05.2018 do 09:00 hod.

Uchádzač môže predložiť len jenu ponuku. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky možno predkladať e-mailom na adresu jana.grencikova@handlova.sk alebo písomne na
adresu kontaktného miesta uvedenú v tejto výzve s uvedením hesla „Viacúčelové ihriská“.
12. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
- Uchádzač predloží doklad podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a to ako
originál alebo úradne poverenú kópiu.
13. Lehota viazanosti ponúk:
Do 30.09.2018
14. Kritéria na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium: najnižšia cena
15. 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. Ponuky uchádzačov musia byť
vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto
výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Zoznam príloh:
1. Výkaz výmer
2. Návrh zmluvy o dielo

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta

Handlová, 16. máj 2018

