VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ:

Obec Pravenec, Pravenec 208, 972 16 Pravenec

Výzva k súťaži
(Zákazka podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.)

1.

Identifikácia obstarávateľa:
Obstarávateľ
:
Obec Pravenec
Sídlo
:
Pravenec 208, 972 16 Pravenec
štatutárny zástupca :
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce
Bankové spojenie
:
VÚB, a.s. pobočka Prievidza
č. účtu
:
13927382/0200
IBAN
:
SK28 0200 0000 0000 1392 7382
BIC
:
SUBASKBX
IČO
:
00318434
DIČ
:
2021162803
Tel.
:
046/544 11 12, 046/544 12 00
Mobil
:
0917 909303
Mail
:
info@obecpravenec.sk

1.

Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať doplňujúce informácie:
Obecný úrad Pravenec, Pravenec 208, tel.: 046/544 11 12, 046/544 12 00,
info@obecpravenec.sk

mail:

2.

Názov zákazky: Realizácia vysprávok a opráv povrchu niektorých miestnych komunikácií
v obci Pravenec a výšková úprava niektorých vpustov dažďovej
kanalizácie

3.

Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby:
Financovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov. Obstarávateľ uhradí celkovú dohodnutú
cenu na základe vystavenej faktúry. Splatnosť faktúry bude do 30 dní od jej doručenia.

4.

Opis predmetu zákazky:
V rámci predmetnej zákazky víťazný uchádzač zrealizuje vysprávky a opravy povrchu niektorých
miestnych komunikácií v obci Pravenec a výškovú úpravu niektorých vpustov dažďovej
kanalizácie použitím technológie a materiálov špecifikovaných vo výkaze výmer zvlášť pre
každý vyspravovaný úsek, pričom na vlastné náklady zabezpečí označenie miesta vykonávania
prác prenosným dopravným značením a zabezpečí potrebné povolenia, určenia a rozhodnutia.

Je nevyhnutné, aby si každý uchádzač vykonal ohliadku predmetu zákazky tak, aby si sám overil a
získal potrebné informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača. Obhliadku je možné
dohodnúť na telefónnom čísle 0917909303, v termíne do
5.

Typ zmluvy:

zmluva o dielo.
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6.

Rozsah ponuky: cenová ponuka na celý predmet obstarávania. Náklady spojené s vypracovaním
ponuky znáša uchádzač.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 4490,- EUR

8. Splnenie podmienok účasti treba preukázať:
 podľa § 26 ods. 2 písm. e) dokladom o oprávnení podnikať v predmete obstarávania - výpisom
z obchodného registra, resp. potvrdením o zapísaní do zoznamu podnikateľov z ÚVO - originál
alebo overená kópia. Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina
jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v odseku 2 alebo nevydáva ani rovnocenné
doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho
sídla.
 splnenie podmienok podľa § 27 a§ 28 sa nevyžaduje
9.

Obsah ponuky:
 doklady na plnenie podmienok účasti;
 nacenenie jednotlivých položiek výkazu výmer zvlášť pre každú akciu + náklady spojené
s označením miest vykonávania prác prenosným dopravným značením a s vybavením povolení
a zároveň sumárna cenová ponuka za celý rozsah prác; uchádzač uvedie cenu bez DPH a taktiež
uvedie či je alebo nie je platcom DPH.
Cena musí byť stanovená tak, aby zahŕňala všetky náklady a poplatky súvisiace s realizáciou
požadovaných prác.
 podpísaná zmluva o dielo.

10.

Miesto a termín prekladania ponúk: ponuky je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať na
Obecný úrad Pravenec, Pravenec 208, 972 16 Pravenec v lehote do: 23.9.2015 do 16.00 hod.

11.

Lehota na realizáciu práce: od 28.9.2015 do 20.10.2015

12.

Lehota viazanosti ponuky: do 30.9.2015

13.

Hodnotenie ponúk: Na základe najnižšej ponúknutej ceny

14.

Zrušenie súťaže: Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť v prípade, ak ani
jeden z uchádzačov nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp.
v prípade ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, predložené
ponuky prevyšovali finančné prostriedky, ktoré sú na danú akciu schválené v rozpočte obce alebo
bez udania dôvodu.

15.

Vypracoval: 17.09.2015 Ing. Róbert Mikulášik
Schválil:
Ing. Róbert Mikulášik, starosta obce

