OBEC

VEĽKÉ RAŠKOVCE

Obecný úrad, Veľké Raškovce č.112
076 75 p. Oborín

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

Vybavuje / linka

Veľké Raškovce
4.9.2014

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky .
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 Vás týmto žiadame o zaslanie cenovej ponuky.
A. Predmet zákazky:
1. Názov zákazky : Obecný amfiteáter – základy a javisko
2. Opis zákazky:
a) Výkopové práce
b) Betónovanie
c) Debnenie
3. Miesto a čas uskutočnenie stavebných prác:
1. Veľké Raškovce
2. Termín dodania do 1 mesiaca od podpisu zmluvy
3. Predpokladaná hodnota zákazky 9000,00 EUR bez DPH
4. Kód CPV :
45212000-6 Stavebné práce na stavbe budov pre voľný čas, šport, kultúru, ubytovanie a reštauračné
stravovanie
5. Požiadavky na cenovú ponuku:
1. Navrhovaná cena by mala zahŕňať všetky Vaše náklady(dovoz materiálu na miesto určenia, montáž,
primeraný zisk a pod.) v zmysle zákona o cenách.
6. Kritérium na hodnotenie ponúk:
1. Kritériom na hodnotenie bude splnenie podmienok účasti a najnižšia cena
7. Lehota na predkladanie ponúk:
1. Vašu cenovú ponuku zašlite poštou, alebo osobne doručte na našu adresu do 8.09.2014
2. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude hodnotená
8. Obsah ponuky:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby, ( kópia).
2. Cenová ponuka
Obecný úrad, Veľké Raškovce 112, p. 076 75 Oborín ,
IČO: 00332054 DIČ: 2020540115
Tel./fax: +421 56 6395261, E-mail: ou@velkeraskovce.sk

3. Zmluva s rozpočtom
Vaša ponuka bude podkladom pre verejného obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. pre výber
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s §9, 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.
9. Kontaktná osoba:
1. Kaszonyi Dionýz
2. +421 905700969
3. dionyz.kaszonyi@velkeraskovce.sk

Elemér Jakab
starosta obce

ROZPOČET

Zhotovite:

Stavba: Amfiteáter - základy a javisko

Názov:

Objekt:
Časť:

Sídlo:
IČO:

Objednávateľ: Obecný úrad Veľké Raškovce

DIČ:
Dátum: 2.9.2014

P.Č.

Kód
položky

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Cena
jednotková

Cena celkom

Hmotnosť
celkom

1

2

3

4

5

6

7

8

1

HSV

Práce a dodávky HSV

0,00

1

Zemné práce

0,00

Výkopy v horn.3 do 100 m3

m3

72,000

Zakladanie

0,00
0,00

2

Betón základových dosiek, pásov, pätiek, blokov, a
základ. múrov, železový tr.B15

m3

9,000

0,00

3

Výstuž betónu - Kari sieť KY49 (100x100, fi8)

m2

90,000

0,00

4

Betón dosiek, pásov, železový , tr.B20

m3

13,500

0,00

5

Výstuž betónu z ocele 10425 (150x150, fi12)

t

1,176

0,00

Zvislé a kompletné konštrukcie

7

Murivo PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou
Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane
vzpier zhotovenie

8

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane
vzpier odstránenie

6

Celkom

0,00
m3

35,910

0,00

m2

90,000

0,00

m2

90,000

0,00
0,00

