Obec Chvojnica
Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno

Prieskum trhu
výzva na predkladanie cenových ponúk
(Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.)

1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov : Obec Chvojnica
IČO : 00649040
Sídlo : Chvojnica č. 24, 972 13 Nitrianske Pravno
Kontaktná osoba : Branislav Dobrotka
Telefón : 046/5446346, 0948525955
E-mail : branislav.dobrotka@chvojnica.eu

2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1. Názov zákazky : Rekonštrukcia miestnej komunikácie
2.2. Druh zákazky : Zákazka na uskutočnenie stavebných prác
2.3. Miesto dodania : Obec Chvojnica
2.4. Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo
3. Opis predmetu zákazky :
3.1. Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Chvojnica, t. j. miestna
komunikácia v obci Chvojnica od otočne autobusu v úseku od 360m do 410m a v úseku od
670m do 970m,
3.2. Na rekonštrukciu miestnych komunikácií sa požadujú nasledovné technické parametre :
a) miestna komunikácia v obci Chvojnica od otočne v úseku od 360m do 410m a v úseku
od 670m do 970m,:
- vyčistenie podkladu komunikácie 1360m2
- odkop podkladu komunikácie hr.200mm s odvozom do 5km, 100m2
- CBGM hr. 200mm o výmere 100m2
- spojovací živičný postrek 1360m2
- napojenie na exis. Komunikáciu – zápich 4x
- vyrovnávacia vrstva z betónu asfaltového AC 11 O (ABS) I tr. priemernej hrúbky
30mm 1160m2
- kryt z betónu asfaltového AC 11 O (ABS) I. tr. hr. 40mm 1160m2
3.3. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia prác tak, aby si sami overili
a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky.
Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača.
3.4. Termín realizácie : do 30.11.2019
4. Stanovenie cenovej ponuky :

4.1. Ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené s plnením zákazky pri dodržaní zákona
o cenách.
4.2. Cenovú ponuku požadujeme predložiť nacenením jednotlivých položiek.
4.3. Do cenovej ponuky žiadame uviesť, či uchádzač je alebo nie je platiteľom DPH.
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1. Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1. Predmet obstarávania bude financovaný z príspevku mimoriadneho fondu LESOV SR štátny
podnik Banská Bystrica.
6.2. Predmet obstarávania bude z časti financovaný z rezervného účtu obce Chvojnica
6.3. Zálohy nebudú poskytované.
6.4. Faktúra bude vystavená po prevzatí zákazky so splatnosťou minimálne 14 dní.
6.5. Faktúra bude vystavená podľa skutočných prác potvrdená objednávateľom v maximálnom
rozsahu tejto výzvy
7. Podmienky účasti uchádzačov :
7.1. Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
8. Lehota na predloženie ponuky :
8.1. Lehota na predloženie ponuky je určená do 11.10.2019 do 12:00 hod.
8.2. Adresa, na ktorú sa má ponuka doručiť : adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
8.3. Ponuka môže byť doručená písomne prostredníctvom pošty, osobne alebo e-mailom.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk :
9.1. Nízka cena za celý predmet zákazky v porovnaní s kvalitou výrobku.
10. Podmienky účasti uchádzačov :
10.1. Po vyhodnotení cenových ponúk zašle verejný obstarávateľ oznámenie o výsledku
vyhodnotenia iba úspešnému uchádzačovi.
10.2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
11. Za opis predmetu obstarávania : Branislav Dobrotka
V Chvojnici, 02.10.2019

...............................................
Branislav Dobrotka
Starosta obce

