Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre prieskum trhu v rámci určenia predpokladanej hodnoty zákazky

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. Názov projektu:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké
Raškovce
C. Účel vykonania prieskumu trhu:
Účelom vykonania prieskumu trhu je určenie
predpokladanej hodnoty zákazky a stanovenie
výšky výdavkov za služby, ktoré sú spojené
s vypracovaním
realizačnej
projektovej
dokumentácie v rozsahu pre výber zhotoviteľa
stavby.
D. Vymedzenie predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú služby - poskytnutie služieb
pre vypracovanie projektovej dokumentácie
vrátane rozpočtov a výkazov výmer pre stavbu
„Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Veľké
Raškovce“ .
Projektová dokumentácia (ďalej PD) bude
vypracovaná v rozsahu pre výber zhotoviteľa a pre
následnú realizáciu stavby.
Celková
projektová
dokumentácia
vrátane
rozpočtov a výkazov výmer bude vypracovaná
a odovzdaná:
- v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej podobe a
- 1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe
vo formáte pdf a rozpočty a výkazy výmer vo
formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči pre
verejného obstarávateľa.
- Rozpočty a výkazy výmer budú spracované
samostatne pre jednotlivé úseky (1 až 12 podľa
prílohy č.1)
Všetko musí byť zahrnuté v ponukovej cene.
Podrobná špecifikácia jednotlivých častí – úsekov
sa nachádza v Prílohe č. 1. až 3 k tejto výzve.
E. Požiadavky na cenovú ponuku
Ceny uvedené v ponuke uchádzača budú uvedené
v EUR, bez DPH. Navrhovaná cena musí byť
maximálna, vrátane všetkých nákladov uchádzača
súvisiacich so splnením predmetu zákazky a jeho
dodaním do miesta plnenia.
Ponuka musí obsahovať dielčie ceny pre jednotlivé
úseky (1 až 12 podľa prílohy č.1) a celkovú cenu pre
celú PD.

F. Miesto realizácie dodávky
Miesto
realizácie
sa
Veľké Raškovce

nachádza

v obci

G. Lehota a forma na predkladanie ponúk:
1. Vašu cenovú ponuku zašlite poštou, kuriérom
alebo doručte osobne na našu adresu uvedú
v bode „A.“ tejto Výzvy.
2. Elektronický zasielajte na e-mailový adresu:
ou@velkeraskovce.sk.
3. Termín predkladania do: 1600 hod., 19.3.2021.
4. Pri ponukách zasielaných poštou, alebo
kuriérom nerozhoduje dátum odoslania, ale
fyzické doručenie zásielky.
5. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude
akceptovaná.
H. Obsah ponuky
Ponúka, ktorú uchádzač predloží obstarávateľovi ,
musí obsahovať:
1. Dielčie ceny za vypracovanie PD pre jednotlivé
úseky
2. Celkovú cenu za vypracovanie celej PD.
3. Pri doručení mailom ponuku predkladať vo
formáte *.pdf.
4. Záujemca musí predložiť cenovú ponuku na
všetky požadované úseky t.j. cenová ponuka
musí byť komplexná.
I.

Náklady na predloženie ponuky, dokumentácia
1. Záujemcovia nemajú nárok na náhradu
nákladov spojených s predložením ponuky.
2. Ponuky doručené na adresu zadávateľa sa
záujemcom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie zadávateľa.

J. Vyhodnocovanie ponúk:
1. Cena za obstarávané bude stanovená na
základe priemeru cien predložených cenových
ponúk uchádzačov.
2. Obstarávateľ bude vyhodnocovať jednotlivé
cenové ponuky na úrovni jednotlivých časti
logického celku.
K. Kontaktná osoba :
1. Meno : Dionýz Kaszonyi
2. Telefón: +421700969
3. E-mail: dionyz.kaszonyi@velkeraskovce.sk
L. Prílohy
1. Celková situácia
2. Vzorové rezy
3. Popis-skladba konštrukcií
Vo Veľkých Raškovciach 4 .3.2021
Spracoval : Ing. Dionýz Kaszonyi

