Obec PEČOVSKÁ NOVÁ VES
Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Pečovská Nová Ves so sídlom Obecný úrad Pečovská Nová Ves , 082 56
Pečovská Nová Ves ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov Vás vyzýva v súlade s § 117 ZVO na predloženie cenovej ponuky:
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Pečovská Nová Ves
Zastúpený: PhDr. Jaroslav Dujava
Sídlo: Obecný úrad , Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves
IČO: 00327590
e-mail: starosta@pecovska.sk
Tel. 051/4583121
Kontaktná osoba pre prieskum trhu :
Ing.Alena Nalevanková , urad@pecovska.sk, 051/4583177
Bankové spojenie : VÚB a.s. Prešov
IBAN: SK51 0200 0000 0000 0292 0572
2. Názov predmetu zákazky:
Vypracovanie geometrických plánov a zameraní podľa opisu predmetu zákazky
pre stavbu - „Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“
Opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tejto výzvy.
3. Kód CPV: 71354300-7
4. Jazyk ponuky : Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
5. Predpokladaná hodnota zákazky : 2355,- € bez DPH
6. Postup obstarávania:§117 – zákazka na poskytnutie služby.
7. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia služby : do 30.5.2018
8. Podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať osobné postavenie podľa §32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015
Z.z. o VO a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t. j.
musí preukázať, že je oprávnený poskytovať predmet zákazky.
Verejný obstarávateľ si túto skutočnosť overí z verejne dostupných zdrojov.

Uchádzač splní podmienky účasti prieskumu trhu tým, že predloží cenovú ponuku , ktorá
obsahuje nasledujúce údaje:
- obchodný názov a sídlo uchádzača,
- cenovú ponuku podľa prílohy č.1.
Ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie túto skutočnosť v cenovej ponuke.
9. Predloženie ponuky:
Uchádzač predloží
cenovú ponuku verejnému obstarávateľovi
e-mailom na adresu
urad@pecovska.sk poštou alebo osobne v zalepenej obálke s označením : „ GP cenová ponuka
– neotvárať ! „ na adresu Obec Pečovská Nová Ves, Hlavná 33, 082 56 Pečovská Nová Ves.

Lehota na predloženie cenovej ponuky : 08.02.2018 do 12:00 hod.
10. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za poskytnutie služby.
Akceptovaná bude ponuka uchádzača, ktorý predloží najnižšiu ponukovú celkovú cenu
na celý predmet zákazky.

.
V Peč. Novej Vsi, 29.1.2018
S pozdravom

PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Príloha č. 1 : Opis predmetu zákazky

Príloha č. 1
Určenie ceny – opis predmetu zákazky
Vypracovanie geometrických plánov a zameraní podľa opisu predmetu zákazky pre stavbu
„ Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves“

Opis predmetu zákazky:

Polohopisné a výškopisné
zameranie územia časti parciel
1152/3, 1152/2 v katastrálním
území Pečovská Nová Ves ako
podklad pre spracovanie
projektovej dokumentácie stavby „
Rozšírenie zberného dvora v obci
Pečovská Nová Ves“
Zameranie a vyhotovenie
geometrického plánu na oddelenie
časti pozemku parc. č.1152/2 na
stavbu „ rozšírenie zberného dvora
v obci Pečovská Nová Ves“
Porealizačné zameranie stavby „
Rozšírenie zberného dvora v obci
Pečovská Nová Ves“ o rozmeroch
10,3 x 28,6 m2 a vyhotovenie
geometrického plánu na vydanie
kolaudačného rozhodnutia
Vytýčenie drobných stavieb –
stojísk:
1 stojisko na parcele 912/38
1 stojisko na parcelách 912/92,
912/93
3 stojiská na parcele 912/22
v katastrálnom území Pečovská
Nová Ves
Porealizačné zameranie 5 stojísk
a vyhotovenie geometrického
plánu na ich zápis do katastra
nehnuteľností

MJ

Počet
MJ
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1

100 m

4

100 m

3

bod

20

100 m

5

Jednotková
cena bez
DPH v Eur

Celková
cena bez
DPH
v Eur

DPH
/20% /

Cena
s DPH v
Eur

V cene sú započítané poplatky v súvislosti so spracovaním a úradným overením geometrického plánu.

