Obec Cífer
v súlade so zákonom § 9 ods. 9 NR SR č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

zverejňuje výzvu
na predloženie cenovej ponuky – ručné výkopové práce.
pri dodržaní ustanovenia § 9 ods. 3 až 5 zákona o verejnom obstarávaní
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Cífer
IČO:
00 312 347
DIČ:
2021133697
zastúpenie: Mgr. Maroš Sagan, PhD., starosta obce
Sídlo:
Obecný úrad, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43
Telefón:
0915 930 747
E-mail:
starosta@cifer.sk
Kontaktná osoba pre uvedenú zákazku: Ing. Július Pančík
2. Predmet zákazky:
Predmetom zákazky sú ručné výkopové práce pri výstavbe verejného vodovodu v obci
Cífer.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: Cífer
4. Trvanie zmluvy alebo lehota dodanie služby: 22.8.2013 – 30.09.2013
5. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zadania zákazky sú ručné výkopové práce v miestach, kde nie je možné
použiť techniku pri výstavbe vodovodu prevažne na Sokolskej ulici v obci Cífer.
Technická špecifikácia:
Ručný výkop ryhy hĺbokej 150 cm, širokej 60 cm pre uloženie vodovodného potrubia
PVC DN 110 mm na ulici Sokolská v obci Cífer. Výkopová zemina bude uložená na
okraji výkopu.
Ostatné podmienky:
–6. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
7. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
-doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu v súlade s § 26 písm 1) ods.f) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
8. Mena a ceny uvádzané v ponuke:

Uchádzač uvedie cenu za výkop bežného metra ryhy šírky 60 cm a hĺbky 150 cm s
DPH, bez DPH v € (ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť v
ponuke).
9. Vyhotovenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej /a alebo / v elektronickej forme.
10. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
11. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena“.
Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. V ponukách
uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena predmetu
zákazky vrátane DPH, v eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná celková cena
predmetu zákazky v eurách.
V cene bude zahrnutá doprava na miesto dodania (viď bod 3.)
12. Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
od 12.08.2013 do 21.08.2013 (vrátane) na e-mailovú adresu: pancik@cifer.sk resp.
poštou na adresu OcÚ Cífer, Nám. A. Hlinku 31, Cífer, 919 43.
s nasledovnými údajmi:
- názov (obchodné meno) a sídlo uchádzača
- návrh ceny za 1 bm výkopu
Rozhodujúci je dátum doručenia!
13. Obsah ponuky:
-Doklad o oprávnenosti poskytovať službu (postačuje aj aktuálny výpis z internetu)
-Podrobná špecifikácia predmetu zákazky
-Cena za dodanie v súlade s podmienkami výzvy
14. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom:
Verejný Obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým uchádzačom
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma
jeho ponuku a následne s ním uzavrie zmluvu/objednávku, ostatným pošle oznámenie,
že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá.
Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým uchádzačom
súčasne.
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude
obsahovať celý rozsah požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná. Proti
rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006Z.z. o
verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup
zadávania a neuzatvoriť zmluvu s úspešných uchádzačom.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v
prípade jej neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať
výšku finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel.
V Cíferi, 12.08.2013

Mgr. Maroš Sagan, PhD.

