Obec Kocurany, Kocurany 105, 972 02 Kocurany, IČO: 00648868
obec@kocurany.sk

Výzva na predkladanie cenových ponúk v súvislosti s výberom dodávateľa pre
predmet ŽoNFP v rámci PRV 2014-2020
Zákazka podľa § 117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov zákazky

Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište č. 2 Nižovec

Možnosť rozdelenia/spojenia
zákazky

NIE

P.č.

Predmet zákazky

ks

1.

Predmetom je výber
dodávateľa na práce
spojené s
rekonštrukciou
náučného chodníka,
stanovište č. 2
Nižovec

1

Lehota na predkladanie ponúk:
Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Spôsob doručenia ponúk:
Spôsob návrhu zmluvy:

Postup verejného obstarávateľa:

Kontaktná osoba pre VO:
Miesto dodania predmetu zákazky :
Termín dodania predmetu zákazky:
Lehota viazanosti ponúk:
Variantné riešenie:

PHZ bez DPH
(v EUR)

14 602,79

stručný opis predmetu
zákazky
Rekonštrukcia náučného
chodníka, stanovište č. 2
Nižovec vybudovaním
prístrešku pre návštevníkov, s
dobudovaním chodníka,
premiestnením tabule č.2,
osadením parkových lavičiek
a stojanov na bicykle
26.05.2021

Najnižšia cenová ponuka v EUR s DPH
emailom na adresu: obec@kocurany.sk, osobne
alebo poštou: Obec Kocurany, Kocurany 105,
972 02 Kocurany
Návrh zmluvy o dielo je priložený zadávateľom
v samostatnom dokumente
Obec Kocurany, ako verejný obstarávateľ podľa
§ 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len zákon o verejnom
obstarávaní) Vás vyzýva v súlade s § 117 cit.
zákona na predloženie cenovej ponuky na
zákazku
"Rekonštrukcia náučného chodníka, stanovište
č. 2 Nižovec".
Ing. Vojtech Čičmanec, obec@kocurany.sk,
0905 585 497
Obec Kocurany, parcela 665/6 a 665/7
Do 6 mesiacov od začatia realizácie diela
31.12.2021
Neumožňuje sa

Konflikt záujmov:

Sociálny aspekt:

Verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby
v celom procese tohto postupu zadávania
zákazky nedošlo ku konfliktu záujmov, ktoré by
viedlo k narušeniu alebo obmedzeniu
hospodárskej súťaže alebo k porušeniu princípu
transparentnosti a princípu rovnakého
zaobchádzania v tomto verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ v tomto verejnom
obstarávaní určil osobitné podmienky plnenia
zmluvy týkajúce sa sociálnych hľadísk pre
Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2014-2020.
A to najmä tak, že:
• v prípade, že v súvislosti s realizáciou diela si
Zhotoviteľ potrebuje navýšiť kapacity,
zamestná minimálne dve osoby dlhodobo
nezamestnané v mieste realizácie diela (v
poradí dostupnosti kapacít - obec, okres, VÚC)
tak, aby dokázal zabezpečiť realizáciu diela v
súlade so zmluvne záväzným časovým
harmonogramom.
Pri procese Výberu dodávateľa stavebných prác
bude zohľadnený sociálny aspekt:
• podpora dôstojnej práce,
• dodržiavanie základných pracovných noriem,
• zdravie a bezpečnosť v zamestnaní
• podpora dodržiavania sociálnych a
pracovných práv:
• dodržiavanie vnútroštátnych zákonov a
kolektívnych dohôd, ktoré sú v súlade s právom
EÚ,
• dodržiavanie zákonov o zdraví a bezpečnosti.

Ponuka musí byť predložená v štátnom jazyku, to znamená v slovenskom jazyku.

_____________________________
podpis a pečiatka
štatutárneho zástupcu

