
OBEC   P Í L A 

č.d.  68,  900 89 Píla, č.t.033/6495208
www.obecpila.sk, ou@obecpila.sk, starosta@obecpila.sk 

_________________________________________________________________________ 
Číslo : VO1/2013                                                                                             Dátum : 9.9.2013

Výzva na predloženie cenovej ponuky
(v súlade s §9 ods. 9 zák. č. 25/2006 o verejnom obstarávaní)

 

1.   Identifikácia obstarávateľa
Úradný názov: Obec Píla, č.d. 68, 900 89 Píla
IČO: 00305031
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
starosta: RNDr. Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

Telefón:033/6495238, 0903850647

e-mail:starosta@obecpila.sk

Kontaktná osoba vo veciach predmetu zákazky:
starosta: RNDr. Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.

Telefón:033/6495238, 0903850647

e-mail:starosta@obecpila.sk

2.   Predmet zákazky a typ zmluvy
2.1 Názov zákazky:  „Rekonštrukcia Osvetovej besedy“
2.2 Druh zákazky: zákazka na stavebné práce

2.3 Miesto dodania:  Osvetová beseda. č.d. 68, 900 89 Píla

2.4 Na dodanie predmetu zákazky bude vystavená objednávka.

3.   Špecifikácia predmetu zákazky
3.1 Predmetom zákazky je jrekonštrukcia Osvetovej besedy v časti Materskej školy

3.2 Popis predmetu zákazky

Predmetom  zákazky  sú  stavebné  práce  zahŕňajúce  buracie  práce,  zakladanie,  zvislé  a 
vodorovné stavebné konštrukcie, demontáž a montáž okien, omietky a drobné stavebné 
úpravy.

      3.3 Záruka min. 48 mesiacov.
3.4 Dodanie predmetu obstarávania: jednorazovo, do 10.12.2013
3.5 Obhliadku predmetu zákazky možno dohodnúť na kontaktom t.č., alebo e-amily  s 
obstarávateľom do termínu predkladania ponúk

4.   Možnosť predloženia ponuky:
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5.   Predpokladaná hodnota zákazky

Obec Píla, č.d. 68, 900 89 Píla,  IČO:00305031  DIČ:2020643702   b.ú.:11622112/0200 

http://www.obecpila.sk/
mailto:anna.kulichova@prievidza.sk
mailto:anna.kulichova@prievidza.sk
mailto:starosta@obecpila.sk
mailto:ou@obecpila.sk


      5.1 predpokladaná hodnota zákazky je 15 000,-€ bez DPH

6.   Podmienky financovania predmetu obstarávania
6.1 Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.

6.2 Zálohy nebudú poskytované.

6.3 Fakturácia - faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Súčasťou 
faktúry bude dodací list s potvrdením o dodaní a prevzatí diela.

Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

7.   Podmienky účasti uchádzačov
7.1 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia. 

7.2 Predloženie cenovej ponuky v požadovanom termíne.

8.   Lehota na predloženie ponúk
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 13.9.2013 do 16:00 hod.
8.2 Ponuky sa predkladajú v listinnej alebo elektronickej podobe.

8.3 Ponuky v listinnej podobe: v uzatvorených obálkach s označením „Rekonštrukcia OB 
– NEOTVÁRAŤ“ 
na adresu Obec Píla, č.d. 68, 900 89 Píla.

8.4  Ponuky  v elektronickej  podobe  na  adresu:  starosta@obecpila.sk,  alebo 
ou@obecpila.sk .

9.   Kritériá na hodnotenie ponúk
9.1 Najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania.

10.   Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 
10.1  Po  vyhodnotení  cenových  ponúk,  oznámenie  o výsledku  vyhodnotenia  verejný 

obstarávateľ zašle iba úspešnému uchádzačovi.

10.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa 
alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

 

Dátum: 9.9.2013

starosta  obce 
RNDr. Ing.Mgr. Radovan Mičunek, PhD.
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