
VÝZVA
NA PREDLOŽENIE PONUKY

Zadávaniezákazkypodla §9ods.9 zákonaC.25/2006Z. z. o verejnomobstarávaní
a o zmenea doplneníniektorýchzákonovv zneníneskoršíchpredpisov

l. NÁZOV, ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁ VATELA

Obec Nižný Krucov
Ulica: Nižný Krucov
Císlo: 48
PSC: 093 01

Pošta: Vranov nad Toplou
Kontaktná osoba:

Mgr.VladimíraHermanovská
Tel.: 0918461966

E-mail: niznykrucov@gmail.com
Dalšie informácie možno ZÍskat' na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. OPIS

Názov zákazky:" CPVKÓD 71520000-9 Stavebný dozor .".
7. podopatrenie 7.2. aktivita 1 - výstavba miestnej komunikácie

Druh zákazky:

Dodanie služby
Strucný opis zákazky:

Podmienky platia pre všetky druhy stavieb:

-dozor nad realizáciou stavby v súlade s projektom, rozpoctom a stavebným povolením

-kontrola a vedenie záznamov v stavebnom denníku

-vyhotovovanie fotodokumentácie priebehu realizácie výstavby
-kontrola a odsúhlasovanie faktúr podla rozpoctu stavby, ktorý je súcastou zmluvy o dielo

ill. ADMINISTRATÍVNE INFoRMÁCIE

Možnost predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky.
Povol'uje sa predloženie variantných riešení: Nie.
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 833 EUR bez DPH

Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum: 15.12.2015
Cas: 12:00 hod.

Ponuky musia byt dorucené na adresu a kontaktné miesto uvedené v bode l. tejto výzvy. Na obálku
uviest "NEOTVÁRAT - prieskum trhu"CPV KÓD 71520000-9 Stavebný dozor -".

Minimálna lehota, pocas ktorej sú ponuky uchádzacov viazané:
31.12.2015



.

IV. OBSAH PONUKY
Ponuka predložená uchádzacom musí obsahovat:

1.Doklad (kópia) o oprávnení podnikat v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis
zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podla osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra)

2. Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu c. 1 tejto výzvy.
3.Navrh zmluvy. Verejný obstarávatel požaduje aby návrh zmluvy obsahoval clánok

v nasledujúcom znení:
"Dodávatel sa zaväzuje strpiet výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou Tovaru,
vykonaním Diela a poskytovaním Služieb kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti príslušnej
Zmluvy o poskytnutí nenávratného financného príspevku uzavretej Objednávatelom ako
prijímatelom nenávratného financného príspevku za úcelom financovania predmetných
Tovarov, Diela a Služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle
príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona c. 528/2008 Z.z. o pomoci a
podpore poskytovanej z fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov a zákona c.
502/2001 Z.z. o financnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom financnom
príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a
poskytnút týmto orgánom riadne a vcas všetku potrebnú súcinnost. Porušenie tejto
povinnosti Dodávatela je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávnuje Objednávatela od
Zmluvy odstúpit"

V. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA PONÚK

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH.
V prípade, že uchádzac nie je platcom DPH, zretelne to v ponuke uvedie.

VI. PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZMLUVY
Doba dodania predmetu zákazky:
Rok.2016 -

Typ zmluvy :
Zmluvao dielo

Dna:08.12.2015-

--
--


