INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby podľa § 3 ods.4 zákona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá nie je bežne dostupnou službou určenou na uspokojenie bežných
prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona o verejnom
obstarávaní predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej smernice o verejnom obstarávaní ako prieskum trhu.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Telefón:
Elektronická pošta:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Obec Medovarce
Medovarce 59, 962 65 Hontianske Nemce
Oľga Švarcová, starostka obce
00648990
+421455594515
obecmedovarce@gmail.com
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK57 0200 0000 0000 1732 3412

2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
3.

Rekonštrukcia kultúrneho domu.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby – vypracovanie a dodanie 6 paré kompletnej projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie. Obstarávaná projektová dokumentácia musí obsahovať všetky
profesie, resp. musí byť vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol použiť v procese verejného
obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác a súčasne aby túto mohol predkladať ako prílohu
k žiadosti o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej
únie. Požaduje sa aj vypracovanie rozpočtu stavby s výkazom výmer.

4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:

Predpokladaná hodnota je 5 500,00 € s DPH, resp. 4583,33 € bez DPH, ktorá bola stanovená ako
obvykle požadovaná cena za vypracovanie a dodanie predmetu zákazky, t.j. 5% z predpokladanej ceny
stavebných prác, ktoré verejný obstarávateľ plánuje realizovať. Predpokladaná hodnota zákazky bola
stanovená aj podľa obdobných zákaziek realizovaných ako verejným obstarávateľom, tak aj okolitými
obcami v minulosti.

5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 08.12.2015

6.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 15.12.2015

7.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 14.12.2015 do 10:00 hod.

8.

OTVÁRANIE PREDLOĚNÝCH PONÚK: 14.12.2015 do 10:10 hod.

Všetky potrebné informácie a podklady, ako aj bližšie informácie týkajúce sa predmetu zákazky,
ktoré sú potrebné k vypracovaniu ponuky je možné získať na základe písomnej žiadosti doručenej
verejnému obstarávateľovi najneskôr dňa 14.12.2015 do 10:00 hod.
Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu
s DPH, ktorá je zároveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti predložených
ponúk uplynie dňa 31.01.2016.
Medovarce, dňa 08.12.2015

Oľga ŠVARCOVÁ
starostka obce

