Verejný obstarávateľ - Obec Bystrany
___________________________________________________________________________

Výzva na predloženie ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru/poskytnutie
služby/uskutočnenie stavebných prác na predmet zákazky:

„Rekonštrukcia rigolu pri MŠ 98“.
Obec Bystrany ako verejný obstarávateľ postupuje pri zadávaní predmetnej zákazky vo väzbe
na predpokladanú hodnotu zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa Smernice starostu obce
Bystrany č. 3 /2015 o verejnom obstarávaní pre zadávanie zákaziek na dodanie tovaru vrátane potravín,
zákaziek na poskytnutie služieb a uskutočnenie stavebných prác.
Veríme, že sa procesu verejného obstarávania zúčastnite a predložíte akceptovateľnú cenovú
ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou.

S pozdravom

V Bystranoch, dňa 26.07.2016

.........................................................
(meno a priezvisko, funkcia a podpis
zodpovednej osoby verejného obstarávateľa )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Bystrany
Adresa:
Obec Bystrany č. 121
Štatutárny orgán:
starosta obce, František Žiga
IČO: /DIČ
00328995
telefón:
ústredňa 053/4495 338
e-mail:
bystrany121@gmail.com
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk: Ing. Eva Baranová, telefón 053/4495 338

2. Predmet zákazky:
„Rekonštrukcia rigolu pri MŠ 98“.

Podrobný popis predmetu : viď príloha s návratkou
3. Miesto plnenia
Obec Bystrany
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 14 527,00 bez DPH/
určená na základe výkazu výmer .
5. Spôsob predloženia ponuky
e-mail : bystrany121@gmail.com
6. Podmienky účasti uchádzačov
Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky - kópia.
7. Typ zmluvy
- zmluva o dielo
8. Lehota na podanie cenovej ponuky: 29.07.2016 do 12:00 hod.
9. Otváranie ponúk, kritériá a vyhodnocovanie ponúk
- V cene predmetu obstarávania musia byť zahrnuté všetky náklady na poskytnutie
služby vyššie špecifikovanej, vrátane dopravy do priestorov určených
zodpovednými pracovníkmi verejného obstarávateľa.
- Najnižšia cena
10. Podmienky financovania
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zákazky zálohu ani preddavok.
Platba sa uskutoční po dodaní a prevzatí predmetu zákazky. Splatnosť faktúry je 30 dní
odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu, musí byť vystavená v 4 rovnopisoch,
prehľadne a musí obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, sídlo, IČO, DIČ, - číslo a názov zmluvy, - číslo
faktúry, dátum vyhotovenia faktúry, dátum zdaniteľného plnenia, - deň odoslania faktúry, názov a adresa peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, - označenie predmetu
dodávky,
- suma požadovaná na platbu v EUR zaokrúhlená na dve desatinné miesta, - pečiatku a
podpis oprávnenej osoby.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateľovi.
Cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania finančných prostriedkov na účet
zhotoviteľa.

11. Podmienky vykonania diela
Zhotoviteľ je počas vykonávania diela povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy, ako aj technické normy platné v Slovenskej republike.

12. Informácie pre uchádzačov
- Verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií získaných
prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým uchádzačom, ktorí doručili ponuky,
výsledok vyhodnotenia, vrátane poradia uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi,
že jeho ponuku prijíma,
- Ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k vystaveniu objednávky pre úspešného uchádzača,
resp. úspešný uchádzač od plnenia objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže
vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak nedôjde
k vystaveniu objednávky ani s týmto uchádzačom, verejný obstarávateľ môže vystaviť
objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.

V Bystranoch, dňa: 26.07.2016

František Žiga, v.o.
starosta obce

(identifikácia dodávateľa, meno, adresa, IČO, DIČ, telefónny kontakt)

Obec Bystrany
Bystrany 121
053 62
Vec: Návratka – Cenová ponuka pre zákazku : Rekonštrukcia rigolu pri MŠ 98
Merná
jednotka

Popis predmetu zákazky

Cena s DPH

Výmera

Zemné práce
Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3

m3

89,7

Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za
každé 3 m výšky

m3

89,7

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m

m3

89,7

Rovnanina z kameňa neupraveného netriedeného na dno
výkopku

m3

89,7

Kladenie betonovej prefarbikatov na dno výkopu

m2

138

Dodávka polovegetačného prefarbikatu 1200x600

kus

0

Rigol montáž polovegetačný prefarbik.

m

230

Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom
asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu

t

284,683

Dodávka rigolu - polovegetačného prefarbikatu 1200x600

kus

0

súbor

1

Vodorovné konštrukcie

Čistenie výstavbou znečistených vozoviek

SPOLU EUR

pečiatka a podpis dodávateľa

