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OBEC VLACHOVO

VÝZVA NA SÚŤAŽ

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Oprava miestnej komunikácie na ulici Kpt. Jána
Nálepku v obci Vlachovo“

“

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Za súlad týchto súťažných podkladov s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá:

Ing. Peter Pakes v.r.
starosta

Výzva
na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Obec Vlachovo

Sídlo:

Letná 71, 049 24 Vlachovo

Zastúpený:

Ing. Petrom Pakesom, starostom obce

Číslo účtu:

28829582/0200

IČO:

328898

DIČ:

2020937204

2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Zmluva o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení
3. Názov zákazky
“Oprava miestnej komunikácie na ulici Kpt. Jána Nálepku v obci Vlachovo“
4. Opis zákazky
V rámci zákazky bude urobená oprava miestnej komunikácie na ulici Kpt. Jána
Nálepku v obci Vlachovo technológiou živičnej úpravy spočívajúcej zo zarezania
začiatku a konca ulice, vybúrania nábehov a výbehov, spojovacieho postreku
a pokládky asfalt. betónu Aco 11 o hr. 60 mm. Bližší opis je uvedený vo výkaze
výmere, ktorý je prílohou tejto výzvy.
5. Predloženie ponuky
Ponuka bude predložená na celú zákazku.
6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
7. Lehota na uskutočnenie práce
Predpokladaný termín realizácie: jún 2013 – august 2013
8. Záručná doba
Minimálne 6 mesiacov.
9.Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:
Ing. Peter Pakes
Letná 71
049 24 Vlachovo
Tel. 0905113259

10. Časový harmonogram súťaže:
1.
Zverejnenie súťažných podkladov: 17.06.2013
2. Odoslanie výzvy na predloženie ponuky spolu so súťažnými podkladmi: 18.06.2013
3. Vysvetlenie súťažných podmienok obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorým boli
vydané súťažné podklady, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o
vysvetlenie.
4. Lehota na predkladanie ponúk: 24.06.2013, 12,00 hod v podateľni na adrese
obstarávateľa.
5. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 25.06.2013 o 10.00 hod. na adrese obstarávateľa
v kancelárii starostu obce.
11. Adresa na doručenie cenových ponúk
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1.
12. Podmienky financovania
- objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavky,
- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa,
- bližšie podmienky budú dohodnuté s úspešným uchádzačom v Zmluve o dielo
13. Podmienky účasti uchádzačov
- predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
14. Predloženie ponuky
Uchádzač predloží ponuku v lehote stanovenej v bode 10. Uchádzač vloží ponuku do
samostatnej nepriehľadnej obálky. Obal ponuky musí byť uzatvorený, prípadne
zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený požadovanými údajmi.
Na obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
adresa miesta predkladania ponúk,
obchodné meno a adresa uchádzača,
označenie „súťaž – neotvárať“,
názov zákazky„Oprava miestnej komunikácie na ul. Kpt. Jána Nálepku“.
15. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia celková cena v eur s DPH za celý predmet zákazky.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu cenu v eur za celý
predmet zákazky uvedený vo výkaze výmere.
Vo Vlachove, dňa 17. júna 2013
Prílohy výzvy:
1. Výkaz výmer

Ing. Peter Pakes
starosta obce

