Výzva na predkladanie ponúk
Postup zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Základné informácie :
Základné informácie:
1. Predmet zákazky
„Výmena vodomerov na SV a TÚV v bytových domoch“
2. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Mesto Tvrdošín
Sídlo:
Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín
zastúpené :
Ing. Ivanom Šaškom, primátorom mesta
IČO:
00 314 901
DIČ :
2020573929
Bankové spojenie :
VÚB, a.s.
Číslo účtu :
SK32 0200 0000 0000 1882 8332
Telefón:
043/5309 023
Fax :
043/532 2107
Kontaktná osoba pre VO : Jana Urbanová, oddelenie výstavby
Email :
jana.urbanova@tvrdosin.sk
Internetová adresa :
http://www.tvrdosin.sk
Mesto Tvrdošín je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom
obstarávaní
3. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je výmena meradiel studenej vody (SV) a teplej úţitkovej vody
(TÚV) v bytových domoch 262/52, 264/53, 259/51 na sídlisku Medvedzie a bytový dom
906/29 Oravské nábreţie Tvrdošín, ktoré sú v majetku mesta Tvrdošín.
Verejný obstarávateľ bude realizovať výmenu vodomerov v počte :
67 ks vodomerov na studenú vodu
73 ks vodomerov na teplú vodu
(Presný počet meračov v jednotlivých bytových domoch verejný obstarávateľ poskytne
víťaznému uchádzačovi).
Cenu uchádzač uvedie v štruktúre :
- cena za 1 ks meradla SV (uvedie aj typ meradla) v EUR bez DPH/ s DPH
- cena za výmenu 1 ks meradla SV (demontáţ a montáţ, vrátane dopravy) v EUR bez
DPH/DPH
- cena za 1 ks meradla TÚV (uvedie aj typ meradla) v EUR bez DPH/ s DPH
- cena za výmenu 1 ks meradla TÚV (demontáţ a montáţ, vrátane dopravy) v EUR bez
DPH/DPH
- cena spolu za 140 ks meradiel a ich (demontáţ a montáţ, vrátane dopravy) v EUR bez
DPH/DPH

4. Predpokladaná cena predmetu zákazky
2 800,00 EUR bez DPH
V predloţenej ponuke uchádzač uvedie všetky poţiadavky nevyhnutné na úplné a riadne
plnenie zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením
poţadovaného predmetu zákazky.
V prípade, ak uchádzač nie je platca DPH upozorní na túto skutočnosť ako súčasť
poţadovanej informácie o predpokladanej navrhovanej cene.
Cenu za predmet diela poţaduje uviesť v EURÁCH, a to v štruktúre členenia :
cena bez DPH
DPH
cena s DPH.
5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Poţaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
6. Lehota na predkladanie ponuky
Lehota na predkladanie ponúk je do: 07. 11. 2014 do 15.00 hod.
7. Obhliadka miesta realizácie diela :
Ak záujemca poţaduje pre vypracovanie cenovej ponuky aj miestnu obhliadku môţe si
dohodnúť individuálny termín obhliadky telefonicky na odd. výstavby na tel. číslach :
043/5309 023 – Jana Urbanová
v termíne do 06.11.2014 do 15.00 hod.
8. Spôsob predloţenia ponuky
Cenová ponuka bude doručená elektronickou poštou na adresu :
jana.urbanova@tvrdosin.sk
Ponuka musí obsahovať:
- ocenený výkaz výmer na celý predmet zákazky
- výpis zo Ţivnostenského registra (FO), resp. Obchodného registra (PO) vo formáte
pdf.
9.

Variantné riešenia
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.

10. Kritérium hodnotenia
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najniţšia cena celkom v EUR vrátane DPH
za dodanie poţadovaného predmetu zákazky.
11. Pouţitie elektronickej aukcie : Nie
12. Financovanie predmetu obstarávania
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa. Verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohovú platbu ani preddavok. Platba bude realizovaná
bezhotovostným stykom, úhradou faktúry.
Výsledkom verejného
obstarávania na
predmet zákazky bude zmluva o dielo resp. objednávka. Na jej uzavretie bude úspešný
uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako
úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť
zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.

13. Dôvody na zrušenie pouţitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môţe zrušiť pouţitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predloţená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predloţených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym
poţiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

Vypracoval :
Jana Urbanová, osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

V Tvrdošíne dňa 03.11.2014
Ing. Ivan Šaško
primátor mesta

