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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
 Formulár: Formulár č. 7  podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mesto Podolínec
IČO:  00330132
Mariánske námestie 3, 065 03 Podolínec
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec
Kontaktná osoba: Mgr. Michal Marhefka
Mobil: +421 914333385
Telefón: +421 524391205
Fax: +421 524391207
Email: mupodolinec@podolinec.eu
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.podolinec.eu
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Centrum Slovensko - Poľskej kultúry.

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác:  Podolínec, areál Mestského kultúrneho strediska,
p.č.KN-C 86/7.
NUTS kód: 
SK041

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác súvisiacich s úpravou budovy Mestského kultúrneho strediska v
Podolínci a plôch v okolí budovy. Predstavuje to realizáciu prestrešenia pódia, novej nášľapnej vrstvy pódia a spevnené
plochy z betónovej dlažby.

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 45212000-6 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Jeden súbor prestrešenia a plocha spevnených plôch 651 m2.
II.2.2.    Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH 

Hodnota:  40 000,0000 EUR
II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 

Obdobie:  v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu:  60

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  V súlade s § 26 odst.(1)
zákona o verejnom obstarávaní doklady podľa § 26 odst.(2) zákona o verejnom obstarávaní, resp. § 26 odst.(4) a
odst.(5) zákona o verejnom obstarávaní, resp. § 128 odst.(1) zákona o verejnom obstarávaní - vyžadujú sa originály,
resp. overené kópie.

III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Neuplatňuje sa.

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
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Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Nepožaduje sa.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Neuplatňuje sa.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

293/2014-105
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  12.03.2014 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  12.03.2014 14:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  12.03.2014 14:10
Miesto :  Podolínec, Námestie Mariánske 3,065 03 Podolínec, zasadačka na prízemí.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť zástupcovia uchádzačov.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Áno
Európsky fond regionálneho rozvoja, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013,
Mikroprojekty.

VI.2.    Ďalšie doplňujúce informácie 
Ponuka sa predkladá tak, že ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní sa uplatňujú len primerane, t.j. ponuka sa
nerozdeľuje na časť ostatné a časť kritériá.

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
18.02.2014
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