OBEC VÍŤAZ
Obecný úrad

Sp. č.: 628/2017

Výzva na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky
na obstarávanie predmetu zákazky:
„Energetický certifikát budovy OcÚ Víťaz“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Obec Víťaz

Sídlo:

Víťaz 111, 082 38

IČO/DIČ:

00327981/2020548233

Telefón:

0905 470 182

Kontaktná osoba:

Ing. Ján Baloga – starosta obce

e-mail na kontaktnú osobu:

starosta@obecvitaz.sk

2. Kód CPV: 71314300 Poradenské služby pre oblasť efektívneho využitia energie
3. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie energetického certifikátu budovy OcÚ Víťaz
pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Víťaz“ v rámci Operačného
programu Kvalita životného prostredia, prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2015-6, podľa § 9 ods. 9 v zmysle
zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad Víťaz, Víťaz 111, 082 38 Víťaz
5. Lehota dodania predmetu zákazky: 05/2017
6. Cena a spôsob určenia ceny: Uchádzač stanoví pevnú ponukovú cenu na celý predmet zákazky.
Ponuková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Ak uchádzač nie je platiteľom
DPH, túto skutočnosť uvedie vo svojej ponuke.
7. Obsah a spracovanie ponuky:
-

uchádzačom sa rozumie fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu
dodáva tovar, alebo poskytuje službu a predložila ponuku,
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-

uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na vykonávanie činností
v predmete zákazky (dokladuje sa fotokópiou oprávnenia podnikať),

8. Predložená ponuka musí obsahovať:
-

konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky s DPH,

-

konečnú cenu za poskytnutú službu na celý predmet zákazky bez DPH,

-

sadzbu a výšku DPH

-

doklady a dokumenty podľa bodu 7 tejto výzvy,

9. Lehota dodania zákazky: Uchádzač predloží ponuku najneskôr dňa 10.05.2017, do 12.00 hod
10. Miesto a spôsob predloženia ponuky: Elektronicky na adresu: starosta@obecvitaz.sk, do predmetu
správy uvedie „Energetický certifikát budovy OcÚ Víťaz“
Po vyhodnotení predložených ponúk bude stanovená predpokladaná zákazky a bude vyhlásené verejné
obstarávanie na vyššie uvedený predmet zákazky.

Vo Víťaze, dňa 04.05.2017

Ing. Ján Baloga, v.r.
starosta obce
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