Podprahová zákazka – uskutočnenie stavebných prác
podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

Výzva na predkladanie ponúk
(podprahová zákazka)
1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Horovce
Zastúpený :Vladimír Decha, starosta obce
Sídlo organizácie: Obecný úrad Horovce, Horovce č. 25
072 02 Tušická Nová Ves
Kontaktná osoba: Vladimír Decha
Telefón: 057/6495731 mobil: 0911223976 e-mail: ouhorovce@stonline.sk
IČO: 00 327 000
2. Názov prác: „Rekonštrukcia kultúrneho domu Horovce “
3. Opis stavebných prác: Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby „Rekonštrukcia miestnych
komunikácii v obci Horovce “,podľa projektovej dokumentácie vypracovanej projektantom: Ateliér URBECO
s.r.o, Konštantínova 3, 080 01 Prešov.
4. Vymedzenie predmetu zákazky:
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch
5. Miesto zhotovenia prác: Obec Horovce , k.ú. Horovce
6. Rozsah predmetu obstarávania: podľa bodu 3. Opis stavebných prác
7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: nie
8. Možnosť predloženia variantných riešení: nie
9. Trvanie zmluvy do: 30.11.2010
10. Hlavné podmienky financovania: predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného
platobného styku, bez zálohovej platby. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa jej doručenia. Predmet zákazky
bude financovaný z vlastných finančných zdrojov Obce Horovce a z nenávratného finančného príspevku
Ministerstva Pôdohospodárstva, z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4 Obnova rozvoj obcí,
občianskej vybavenosti a a služieb, podopatrenie z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4
Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a a služieb, podopatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke
obyvateľstvo.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
- predloženie dokladu o oprávnení podnikať (originál alebo overená kópia) alebo overenej
kópie potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
Overená kópia potvrdenia musí mať osvedčenie vydané najskôr tri mesiace pred uplynutím lehoty na
predkladanie ponúk. Overená kópia potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov môže mať osvedčenie
platné kedykoľvek v čase platnosti Úradu pre verejné obstarávanie.
Ďalšie podmienky uchádzačov: podľa súťažných podkladov
12. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese:
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- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1
Súťažné podklady sa budú vydávať :
- v pracovných dňoch od: 6.3.2009 do 9.3. 2009
- v pracovnom čase od: 8.00 hod. do: 11.30 hod. a od: 13.00 hod. do: 15.00 hod.
Spôsob prevzatia súťažných podkladov:
- osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou
Úhrada za súťažné podklady: nie je
13. Lehota na predkladanie ponúk: do 18.3. 2009 do 10.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1, doručiť na kanceláriu starostu obce
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
14. Otváranie obálok s ponukami: 18.3. 2009 o 13. 30 hod.
Miesto otvárania obálok s ponukami
Názov: Obecný úrad Horovce č. 25
Obec: Horovce PSČ: 072 02 Tušická Nová Ves
15. Kritéria na hodnotenie ponúk:
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

najnižšia cena bez DPH
30.4. 2009

17. Ďalšie informácie obstarávateľa:
18. Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že všetky ponuky
prekročia výšku finančných prostriedkov, o ktoré je možné požiadať v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o
nenávratný finančný príspevok Ministerstva Pôdohospodárstva, z Programu rozvoja vidieka SR 2007 –
2013, opatrenie 3.4 Obnova rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a a služieb, podopatrenie z Programu
rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo.
Horovce, dňa 3.3.2009

___________________________________________
Vladimír Decha
starosta obce

_________________________________________
Ing. Ľubica Tomášová
odborne spôsobilá osoba na verejné obstarávanie
reg. č. : U0323-466-2004
Prílohy:
- súťažne podklady

Výzva na predkladanie ponúk

Horovce, 3..3. 2009

2/2

