INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY
podľa § 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 o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní zákazku zadáva v zmysle prijatej smernice
o verejnom obstarávaní formou prieskumu trhu, nakoľko sa nejdená o bežne dostupnú službu v zmysle § 9b zákona
o verejnom obstarávaní a nie je určená na uspokojenie jeho bežných prevádzkových potrieb.

1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
Telefón:
E-mail:
Banka:
Číslo účtu:

Obec Čekovce
Čekovce 19, 962 41 Bzovík
Milan Gregáň, starosta obce
00 319 791
+421 45 559 52 11
obeccekovce@zvnet.net
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK94 0200 0000 0000 0552 5412

2.

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

3.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

4.

PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY: 3 500,00 Eur bez DPH ( 4 200,00 Eur s DPH )
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako jedna z položiek rozpisu rozpočtu predkladaného ako podklad
k schváleniu dotačných finančných prostriedkov a následne aj v samotnej zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho
rozpočtu. Predpokladané hodnota zákazky bola vyčíslená ako obvykle požadovaná cena za dodanie projektovej
dokumentácie obdobného rozsahu.

5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE:

11.02.2016

6.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK:

04.03.2016 do 10:00 hod.

7.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY:

07.03.2016

Materská škola Čekovce – rozšírenie a udržanie kapacít formou prístavby.

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorou je vypracovanie a dodanie 6
paré projektovej dokumentácie spolu s výkazom výmer a rozpočtom. Predmetom riešenia projektovej dokumentácie je
prístavba k stávajúcej budove materskej školy v obci Čekovce, realizáciou ktorej dôjde k požadovanému rozšíreniu kapacít
materskej školy. Súčasťou projektovej dokumentácie musia byť všetky profesie v zmysle platnej legislatívy. Obstarávaná
projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby verejný obstarávateľ túto mohol použiť v povoľovacom procese,
ako aj v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa diela.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré sú potrebné k vypracovaniu ponuky, ako aj možný termín
miestnej obhliadky je možné získať u starostu obce (tel. +421 907 813 143). Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť
celkovú cenu s DPH samostatne pre všetky tri časti a následne súčet cien týchto troch častí ako celkovú cenu bez DPH, výšku
DPH 20 % a celkovú cenu s DPH, ktorá je zároveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti
predložených ponúk uplynie dňa 31.05.2016.
Čekovce, 11.02.2016

Milan Gregáň
starosta obce

