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 o
verejnom obstarávaní, ktorá nie je bežne dostupnou službou určenou na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb
verejného obstarávateľa. Obec Hontianske Tesáre ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) zákona
o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej internej smernice o verejnom obstarávaní a výber
poskytovateľa predmetnej služby vykonáva formou prieskumu trhu.

1.

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

2.

Obec Hontianske Tesáre
Hontianske Tesáre 66, 962 68 Hontianske Tesáre
Dana Kohútová, starostka obce
00 319 937
+421 45 559 60 16
obec@honttesare.sk
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK22 0200 0000 0000 0492 8412

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:
Výkon stavebného dozoru na stavbe: „Rekonštrukcia a energetická optimalizácia KD v obci Hontianske Tesáre“.

3.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, ktorou je výkon stavebného dozoru na uvedenej stavbe. V rámci tejto
zákazky sa vyžaduje vykonávanie funkcie stavebného dozoru počas celej doby realizácie stavby, pričom osoba
vykonávajúca stavebný dozor bude:

zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za riadnu inštaláciu a prevádzku technického vybavenia
na stavbe, za odborné ukladanie stavebných výrobkov a hmôt, vhodnosť ich použitia, odborné ukladanie strojov
a zariadení, za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby, za dodržanie všeobecných technických
požiadaviek na výstavbu a spolu zodpovedá za dodržanie podmienok rozhodnutí vydaných na uskutočnenie
stavby,

sledovať vedenie stavebného denníka a vplývať na odstránenie závad, ktoré na stavbe zistí.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky je 1.500,00 Eur bez DPH, ktorá bola stanovená ako obvykle požadovaná cena za
výkon odborného stavebného dozoru, t.j. 1 % z predpokladanej ceny stavebných prác, ktoré verejný obstarávateľ
plánuje realizovať. Cena stavebných prác podľa vypracovaného rozpočtu stavby je 157.467,72 Eur bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená aj podľa obdobných zákaziek realizovaných ako verejným
obstarávateľom, tak aj okolitými obcami v minulosti.

5.

DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 04.03.2016

7.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 15.03.2016 o 09:00 hod.

6.

DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY : 15.03.2016

Všetky potrebné informácie týkajúce sa predmetu zákazky, ktoré sú potrebné k vypracovaniu ponuky je možné
získať u starostky obce Hontianske Tesáre ( tel. +421 45 559 60 16 ).
Každý uchádzač musí vo svojej ponuke uviesť 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
29.4.2016.
Hontianske Tesáre, 04.03.2016

Dana Kohútová
starostka obce
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