
OBEC TRENČIANSKA TEPLÁ

Obecný úrad, M. R. Štefánika 376/30, 91401 Trenčianska Teplá

predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou
343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektwých

Identifikáeia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Trenčianska Teplá
Adresa: Obecný úrad v Trenčianskej Teplcj
ICO: 00312045
DIČ: 2021080006
Kontaktná osoba: Ing. Pavol Kvasnica, tel.: 032/6592709

pavol.kvasnicatrencianskatepla.sk

Názov zákazky — stavba: Stavebné úpravy — rekonštrukcia
v Trenčianskej Teplej
CPV kód: 45216121 —8 Stavebné práce na stavbe hasičských stanic

Hasičskej zbrojnice

Opis predmetu zákazky a rozsah plncnia:
Stavebné úpravy na stavbe súp. č. 422 postavenej na pozemku C KN parc. č. 942/1 zapísaná na
liste vlastníctva Č. I vedený Okresným úradom Trenčín, katastrálnym odborom pre obec
Trenčianska Teplá, katastrálne územie Trenčianska Teplá, a to v rozsahu výkazov výmer.

Predpokladaná hodnota zákazky: 21 610,- Eur bez DPH

Miesto výkonu predmetu zákazky: SNP 422/l, Trenčianska Teplá

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

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

— preukazuje sa dokladonz z príshtšného 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 —prenkazuje ni čestným vvhlásenim uchádzača

e- mailom
dodávaterom stavebných prác

web stránka obce Trenčianska Teplá

Vaša značka Naša značka Vybavuje Trenčianska Teplá, dňa
SU-6212/726/2019 BK Ing. P. Kvasnica 23.04.2019

—7ľt‘

Vec: Výzva na
podľa ý 117 zákona č.
zákonui‘



Náležitosti ponuky:
a) doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa písm. a) a b) uvedených vyššie
b) výkazy výmer ocenené uchádzačom, ktoré tvoda Prílohu Č. la a Č. lb tejto výzvy
c) uchádzačom vyplnený návrh Zmluvy o dielo, ktorý tvoň Prílohu Č. 2 tejto výzvy

ObhHadka stavby: 15.05. 2019 o 9:00 hod. SNP 422/1, TrenČianska Teplá

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

Cenové ponuky doručujte v uzatvorenej obálke označenej nápisom:

„NEOTVÁRAt ! Stavebné úpravy — rekonštrukcia HasiČskej zbrojnice v TrenČianskej
Teplei

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

hod. a vpiatokod 8:00 hod. do 13:00 hod. (obednáprestávka 12:00 hod— 13:00 hod.)
alebo poštou prípadne kuriérom pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk na adresu:

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

Kritéria na vyhodnotenic ponuky: najnižšia cena v EUR vrátane DPH za celý predmet
obstarávania

Podmienky vyhodnotenia ponúk:
Otváranie ponúk bude neverejné. Otváranie ponúk wkoná komisia tak, že najskór overi
neporušenosť ponúk a násiedne otvori ponuky.
Po otvorení ponúk komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo vyhodnotení ponúk, pričom
bude primerane aplikovat‘ 53 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplneni niektorých zákonov. Vyhodnotenie ponúk bude neverejné. Uchádzači budú
informovaní o výsledku vyhodnotenia mailom, poštou alebo prostrednictvom webovej stránky
či profilu verejného obstarávatel‘a. Verejný obstarávatel‘ vyhodnotí ponuky z hl‘adiska splnenia
požiadaviek verejného obstarávatel‘a na predmet zákazky a vylúči ponuky, ktoré nesplňajú
požiadavky na predmet zákazky uvedené v tejto výzve.

Ďalšie informácic:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša ucbádzač bez flnančného
nároku voči verejnému obsiarávateFovi. Uchádzači sú svojimi ponukami viazaní do 30.06.2019
V prípade. ak počas lehoty viazanosti ponúk odstúpi úspešný uchádzač úd ponuky, vyhradzuje
si verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnoteni
ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk — t. z. spomedzi neúspešných
uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávater právo (nic povinnost‘) uskutočniť
nové vyhodnotenie ponúk.

O B E C
V Trenčianskej Teplej, dňa 24.04. 2019 FRENČIANSXA TEPLA

JUDr. Mgr. Slavomíra Pro]
starostka obce

Zodpovedná osoba: Ing. Pavol Kvasnica
pavol. kvasn cztň ren c ni ji wp I sk

tel.: 032/6592709
obcciiyuraď1 trcncitinkatepIa.sL


