
OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ

Obecný úrad ‚ M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

Vaša značka Naša značka Vybavuje Trcnčianska Teplá, dňa
SU-62 10/725/201 9.$K Ing. P. Kvasnica 23.04.2019

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
ponTa 5 117 zákona č 313ĺ2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niekto;ých
zákonov

Identifikácia verejného obstarávatcl‘a
Názov: Obec Trenčianska Teplá
Adresa: Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
ICO: 00312045
DIČ: 2021080006
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvasnica, tel.: 032/6592709

pavol.kvasnica@trencianskatepla.sk

Názov zákazky — stavba: Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá
CPV kód: 45216121 —8 Stavebné práce na stavbe hasičských stanic

Opis predmetu zákazky a rozsah plnenia:
Stavebné úpravy na stavbe súp. Č. 1351 postavenej na pozemku C KN parc. č. 5 11/2 zapRaná
na liste vlastnictva Č. I vedený Okresným úradom Trenčín, katastrá]nym odborom pre obec
Trenčianska Teplá, katastrálne územie Dobrá, a to v rozsahu výkazu výmer tejto výzvy.

Predpok)adaná hodnota zákazky : 11 299,- Eur bez DPH

Nliesto výkonu predmetu zákazky: obec Trenčianska Teplá (Hasičská zbrojnica, m.č. Dobrá)

Predpokladaný termín plnenia predmetu zákazky: 06/2019 — 07/2019

Podmienky účasti:
a) Oprávnenie uskutočňovať stavebné práce, ktorých rozsah zodpovedá predmetu zákazky

—preukazuje sa dokladonz zpríslušného registra
b) Uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu —preztkazzje sa čestným vyhlásením z,chádzača

Náležitosti ponuky:

e- mailom
dodávateľom stavebných prác

web stránka obce Trenčianska Teplá



a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti a) a b) uvedených vyššie
b) výkaz výmer ocenený uchádzačom, ktorý tvod Prflohu Č. I tejto výzvy
c) uchádzačom vyplnený návrh Zmluvy o dielo, který tvod Prílohu Č. 2 tejto výzvy

Obhliadka stavby: 15.05. 2019 o 10,00 hod. miestna časť Dobrá súp. Č. 1351

Lehota na predloženie ponuky uplynie: 20.máia 2019 o 15,00 hod.

Cenové ponuky doručujte v uzatvorenej obálke označenej nápisom:

„NEOTVÁRAt ! Stavebné úpravy Hasičská zbrojnica Dobrá“

a to osobne do podatel‘ne Obecného úradu Obce Trenčianska Teplá v čase:
- pondeiok, LLtorok; štvrtok od 8:00 hod do 15:00 hod, v stredu od 8:00 hod. do 17:00

hod. a v piatok od 8:00 hod. do 13:00 hod. (óhedná prestávka 12:00 hod — 13:00 hod.)
alebo poštou prípadne kudérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:

Obecný úrad Tre,,čianska Teplá, M. R. Štefánika 376/30, 914 01 Trenčianska Teplá

Kritéria na vyhodnotenie ponuky: najnížšia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet
obstarávania

Podmienky vyhodnotenia ponúk:
Otvárariie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk vykoná komisia tak, že najskór overi
nepomšenosť ponúk a následne otvorí ponuky.
Po otvoreni ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce ve vyhodnotení ponúk, pričom
bude primerane aplikovaf 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú
informovaní o výsledku vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostrednictvom webovej stránky
či profilu verejného obstarávateľa. Verejný obstarávatel‘ vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nesplňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

Ďaišie informácie:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez ftnančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi. Uchádzači sú svojimi ponukami viazani do 30.06.2019
V pdpade. ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač od ponuky, resp. od
uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom. vyhradzuje si verejný obstarávateľ právo
uzavdeť zmluvu s uchádzačom. který sa umiestnil v hodnotení ponúk ako ďalší v poradí z
ostatných vyhodnocovaných ponúk — t. z. spomedzi neúspešných uchádzačov. V tomto prípade
má teda verejný obstarávateF právo (nie povinnosť) uskutočniť nové vyhodnotenie ponúk.

V Trenčianskej Teplej. dňa 24.04. 2019 ľRENČIANSKA TEP

JUDr. Mgr. SIavomíra
starostka obce

Zodpovedná osoba: Ing. Pavol Kvasnica tel.: 032/6592709
pivoI.kvasniczta trencimislitepkisk nbecnvuraJä trcnciankatcnla.sk


