VYZVA NA PREDKLADANlE PONÚK

PostuP Podl'a ustanovení §1 17 zákona č.34312015 o verejnom obstarávaní
1. ldentifikácia verejného obstarávatel'a

obec Benkovce
lčo: 00332267
DlČ 2020640875
Kontaktná adresa: Obecný úrad Benkovce, Benkovce 22, og4 02 Slovenská Kajňa
Kontaktná osoba: lng, Viera Pavlišková, starostka obce
Mobil. 0908 875 759
E-mail, starosta@obecben kovce, sk
2. Názov zákazky

Stavebný dozor Pri realizácií zákazky,. Zvýšenie energetickej hospodárnosti a modernizácia
Mš v obci

Benkovce

3, Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
- dozor nad realizáciou stavby v súlade s projektom, rozpočtom a stavebným povolením
- kontrola a vedenie záznamov v stavebnom denníku
- vyhotovovanie fotodokumentácie priebehu realizácie výstavby

- kontrola a odsúhlasovanie faktúr podl'a rozpočtu stavby, ktorý je súčast'ou zmluvy
o dielo

4. Predpokladaná hodnota zákazky
1.200 €
5.

Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky
- december 201B

máj

6. Financovanie zákazky

Vlastné zdroje

7. Podmienky účasti

SPlnenie Podmienky ÚČasti preukáže uchádzač predloženímkópie dokladu o oprávnení dodávat,tovar,
uskutoČňovat'stavebnépráce alebo poskytovat'službu - živnosienské oprávnenie
8. Obsah ponuky

ponuka musí obsahovat'.
8.,l. Kópiu dokladu o oprávnení poskytovat' službu
8,2. Celkovú cenovú ponuku
9. Predkladanie ponúk

PonukY je Potrebné doručit' v lehote na predkladanie ponúk osobne príp poštou na adresu obce
Ponuka doruČená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, sa nebude vyhodnocovat,

10. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk je do27,04,2017 do 09,00
11. Lehota viazanosti ponúk
31,12.2018

í2. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk
Najnižšia cena s DPH

h.

3.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutočni dňa 27.04.2018 popoludni v kancelárit starostu
obce, Ponuky sa budú vyhodnocovat' podl'a kritéria na vyhodnotente ponúk, Ponuka s nalnižšou
cenou sa umiestni na prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste
v poradí Úspešná bude ponuka na prvom mieste v poradí.
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14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami§

53 zákona o verejnom obstarávaní.

15. Ďalšie informácie
lnformácia o vyhodnotení ponúk bude zaslaná oznámená telefonlcky

uchádzačov Proti rozhodnutiu
obce o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie 1e
možné podat'žtadost'o nápravu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní,

