Obec Vrakúň námestie sv. Štefana 474/1 930 25 Vrakúň
ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d)zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom
znení (ďalej len ZVO) predkladá v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 ZVO

výzvu na predloženie ponuky
1. Identifikácia vereného obstarávateľa: Obecný úrad Vrakúň

IČO : 00305821
Bank. spoj.: VÚB a.s.
č. ú. :
tel. :
2. Predmet zákazky:

922626122/0200
031/ 5520439

Rozšírenie vozovky

CPV: 45233220 - 7 : práce vrchnej stavby ciest
3. Opis predmetu zákazky:
Požiadavky na vykonanie nasledovných prác:
1.
a, podklad alebo posyp zo štrkopiesku
b, podklad z kameniva spevneného cementom
c, betón asfaltový AC 11 O hr 70 mm
d, odkopávky, odvoz vybúraných hmôt
e, rezanie asfaltového krytu
f, presun hmôt
2.
a, vyspravenie výtlkov s kationaktívnou emulziou a drvením kamenivom
4. Kompletnosť ponuky: predloženie ponuky na celý predmet zákazky
5. Spôsob a výška určenia predpokladanej hodnoty zákazky
Predpokladaná hodnota celej zákazky je: do 20 000,00 EUR bez DPH
6. Lehota plnenia: do 30.09.2016
7. Spôsob stanovenia ceny a platobné podmienky:
a. Cena musí byť uvedené v eurách v štruktúre jednotková cena bez DPH a s DPH ako pevná. Ak uchádzač
nie je platiteľom DPH, výslovne túto skutočnosť v ponuke uvedie.
b. Jednotková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky, doprava na miesto
plnenia, montáž, inštalácia, certifikát resp. vyhlásenie o zhode, odvoz a likvidácia odpadov, ktoré vzniknú
pri plnení zákazky a ďalšie.
c. Okrem zmluvnej ceny nemá uchádzač nárok na úhradu iných nákladov.
d. Verejný obstarávateľ bude platiť za dodaný predmet zákazky na základe faktúry – daňového dokladu.

Súčasťou faktúry musí byť potvrdený dodací súpis vykonaných prác. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní
odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi.

8. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
Víťazný uchádzač bude vyzvaný k realizácii diela.
9. Kritériá hodnotenia:
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny.
Úspešnou ponukou sa stane tá, ktorá ponúkne najnižšiu celkovú cenu za zhotovenie predmetu zákazky bez
DPH. Uchádzač uvedie, či je alebo nie je platca DPH (ak uchádzač nie je platca DPH, uvedie ním stanovenú
konečnú cenu).
10. Podmienky účasti:
Pre splnenie podmienok účasti je požadované predložiť doklad o oprávnení podnikať ( kópiu), alebo kópiu
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov.
11. Spôsob spracovania ponuky a termín jej predloženia:
Predložená ponuka musí obsahovať:
fotokópiu dokladu o oprávnení uskutočniť prácu, ktorá tvorí predmet zákazky
doklady v zmysle bodu 10. Podmienky účasti
cenovú ponuku za predmet zákazky
uchádzač predkladá ponuku v písomnej forme, v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou na
adresu verejného obstarávateľa a v lehote na predkladanie ponúk.
Obal musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu verejného obstarávateľa
adresu záujemcu
obal musí byť označený heslom súťaže „ Rozšírenie vozovky“
Ponuku je potrebné doručiť poštou alebo osobne v zalepenej obálke na adresu:
Obecný úrad Vrakúň 930 25 Vrakúň
Lehota na predkladanie ponuky: najneskôr do 04.08.2015 do 12.00 hod.. Tento termín je konečný pre obidva
uvedené spôsoby doručenia ponúk. Ponuky nie je možné posielať elektronicky, ani faxom.
Príloha : tab. č. 1. zadanie

Vo Vrakúni, dňa: 17.06.2015

.........................................
PaedDr. Štefan Fazekas
starosta obce

