INFORM[CIA O ZAD[VANÍ Z[KAZKY
v súlade s § 9 ods.9 z{kona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstar{vaní a o zmene a doplnení niektorých z{konov v znení
neskorších predpisov (ďalej len z{kon o verejnom obstar{vaní) na poskytnutie služby podľa § 3 ods.4 z{kona
č.25/2006 Z.z. o verejnom obstar{vaní, ktor{ nie je bežne dostupnou službou určenou na uspokojenie bežných
prev{dzkových potrieb verejného obstar{vateľa. Verejný obstar{vateľ podľa § 6 ods.1 písm. b) z{kona o verejnom
obstar{vaní predmetnú z{kazku zad{va v zmysle prijatej smernice o verejnom obstar{vaní ako prieskum trhu.

1. IDENTIFIK[CIA VEREJNÉHO OBSTAR[VATEĽA:
N{zov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Telefón:
Elektronick{ pošta:
Banka:
Číslo účtu IBAN:

Obec Ladzany
Ladzany 113, 962 65 Hontianske Nemce
Miloš Čmela, starosta obce
00320072
+421455596177
oculadzany@mail.t-com.sk
Všeobecn{ úverov{ banka, a.s.
SK75 0200 0000 0000 0522 6412

2. N[ZOV PREDMETU Z[KAZKY:

Rekonštrukcia budovy kultúrneho domu v obci Ladzany.

3.

OPIS PREDMETU Z[KAZKY:
Predmetom z{kazky je poskytnutie služby – vypracovanie
a dodanie 6 paré kompletnej projektovej dokument{cie pre stavebné povolenie. Obstar{van{ projektov{
dokument{cia musí byť vypracovan{ tak, aby verejný obstar{vateľ túto mohol použiť v procese
verejného obstar{vania na výber zhotoviteľa stavebných pr{c a súčasne aby túto mohol predkladať ako
prílohu k žiadosti o poskytnutie nen{vratných finančných prostriedkov zo štruktur{lnych fondov
Európskej únie.
4.

PREDPOKLADAN[ HODNOTA Z[KAZKY: 15 000,00 € bez DPH, ktor{ bola stanoven{ ako
obvykle požadovan{ cena za vypracovanie a dodanie predmetu z{kazky, t.j. 5 % z predpokladanej ceny
stavebných pr{c, ktoré verejný obstar{vateľ pl{nuje realizovať. Predpokladan{ hodnota z{kazky bola
stanoven{ aj podľa obdobných z{kaziek realizovaných verejným obstar{vateľom v minulosti.
5.

D[TUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 20.02.2015

6.

D[TUM ZADANIA Z[KAZKY: 03.03.2015

7.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK: 27.02.2015 do 11:00 hod.

Všetky potrebné inform{cie a podklady, ako aj bližšie inform{cie týkajúce sa predmetu z{kazky,
ktoré sú potrebné k vypracovaniu ponuky je možné získať na z{klade písomnej žiadosti doručenej
verejnému obstar{vateľovi najneskôr dňa 27.02.2015 do 11:00 hod.
Každý uch{dzač musí vo svojej ponuke uviesť celkovú cenu bez DPH, DPH 20% a celkovú cenu
s DPH, ktor{ je z{roveň kritériom na vyhodnotenie predložených ponúk. Lehota viazanosti predložených
ponúk uplynie dňa 30.04.2015.
V Ladzanoch, dňa 20.02.2015

Miloš Č M E L A
starosta obce

