Výzva na predloženie cenovej ponuky
(zákazka nízkou hodnotou na vykonanie stavebných prác)

podľa ustanovenia § 117 ods.1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. Identifikácia obstarávateľa:
Obec Veľké Raškovce
Obecný úrad, Veľké Raškovce č.122
076 75, Veľké Raškovce
Tel.: +421 566395261
e-mail: ou@velkeraskovce.sk
web: www.velkeraskovce.sk
kontaktná osoba : Dionýz Kaszonyi
zástupca starostu
B. Predmet zákazky - opis prác:
1. Názov zákazky :„ Rekonštrukcia miestnych
chodníkov - úseky "B2" a "C1"- v dĺžke 115 m
2. Rekonštrukcia
chodníkov
s
odvedením
povrchových vôd jednostranným priečnym a
pozdĺžnym sklonom smerom k existujúcim
priekopám a na svah cestného telesa, vrátane
úpravy vjazdov na priľahlé pozemky. Celková
plocha rekonštrukcie chodníkov a vjazdov bude
realizovaná s povrchovou úpravou - dláždenou na
jestvujúcom podklade o ploche 954,00 m2.
C. Miesto a čas uskutočnenie stavebných prác:
1. Miesto: Veľké Raškovce
2. Termín: do 3 mesiacov od podpisu zmluvy
D. Kód CPV:
- 45000000-7 Stavebné práce
- 45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov
- 45233200-1 Rôzne práce vrchnej stavby
- 45112700-2 Terénne úpravy
E. Predpokladaná hodnota zákazky s DPH
Max do 15.000,00 EUR
F. Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady sú doručené s týmto oznámením
a sú dostupné aj na webstránke obce :
http://www.velkeraskovce.dcom.sk/aktivne-procesy-vo

G. Požiadavky na cenovú ponuku
1. Navrhovaná cena by mala zahŕňať všetky
náklady (dovoz materiálu na miesto určenia,
montáž, náklady na dočasné dopravné
značenie, primeraný zisk a pod.) v zmysle
zákona o cenách.
2. Objednávateľ poskytne vlastný materiál :
- Dlažba Classik sivý 20x10x6 - 700 m2
H. Podmienky účasti
1. Uchádzač musí mať oprávnenie dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
služby.
2. Predložiť ponuku v rozsahu bodu K.
I.

Kritérium na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk bude:
- splnenie podmienok účasti
- najnižšia cena.

J. Lehota na predkladanie ponúk:
1. Vašu cenovú ponuku zašlite poštou, alebo
doručte osobne na našu adresu do 1600 hod.,
6.4. 2018.
2. Obálku s ponukou označiť „VO– NEOTVÁRAŤ“
3. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude
akceptovaná.
K. Obsah ponuky
Ponúka, ktorú uchádzač predloží obstarávateľovi ,
musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení
dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
služby, (kópia výpisu z obchodného registra
resp. živnostenský list) .
2. Ocenený výkaz-výmer
3. Cenovú ponuku
4. Podpísanú ZoD (obchodné podmienky), ktorú
obstarávateľ predloží v rámci súťažných
podkladov.
L. Otváranie obálok s ponukami :
6.4.2018 o 1900 hod. v zasadačke obecného úradu
Veľké Raškovce.
M. Podmienky
obstarávania :

financovania

Predmet
obstarávania
bude
z vlastných zdrojov obstarávateľa.

predmetu
financovaná

N. Ďalšie informácie obstarávateľa:
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného
obstarávateľa v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z.
pre výber dodávateľa v rámci zadania zákazky v
súlade s §117, preto z nej nevyplývajú pre našu
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.
Všetky
náklady a výdavky spojené s prípravou a
predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi,
bez ohľadu na výsledok obstarávania a to aj v
prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu
z predložených ponúk alebo zruší postup
zadávania zákazky.
O. Kontaktná osoba :
1. Meno : Dionýz Kaszonyi
2. Telefón: +421700969
3. E-mail: dionyz.kaszonyi@velkeraskovce.sk
P. Prílohy
1. Súťažné podklady
a. Výkresy
i. Situácia „B2“
ii. Situácia „C1“
iii. Chodník – rez
iv. Vjazd – rez
b. Výkaz výmer
c. Návrh ZoD – obchodné podmienky
Vo Veľkých Raškovciach 26.3.2018
Spracoval : Ing. Dionýz Kaszonyi

