
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Odvodnenie miestnej komunikácie v časti obce Majere

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Zubák

IČO 00317977

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Zubák 164, 020 64 Zubák, SK

Kontaktná osoba Pavol Gelo, 0908601605, gelo@obeczubak.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 8144,92 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: máj 2018

Lehota na predkladanie
ponúk: do 28.2.2018 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?fZZz025jtTIAyF4dLcSnxA
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených
ponukách

 

Opis

Oblasť Stavebníctvo

Podoblasť Stavebné práce
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Opis zákazky

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode
so starostom obce tel. kontakt 0908 601 605

Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 8144.92 eur
bez DPH.

Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä
náklady na práce, materiál a prepravu. V prípade, že sa počas realizácie vyskytnú práce naviac,
ktoré neboli súčasťou zadania, tieto budú riešené formou dodatku, avšak tak aby celková cena diela
nepresiahla finančný limit pre zákazky podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné
obstarávanie kedykoľvek zrušiť.

Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v
zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli
primerané jeho kvalite a cene.

Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované. 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obce, formou bezhotovostného platobného
styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania
tovaru. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by
mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní.
Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto
uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.

Úspešný uchádzač je pred podpisom zmluvy povinný predložiť kópiu dokladov o oprávnení
realizovať predmet zákazky (výpis z obchodného, živnostenského alebo iného relevantného
registra).

Opis

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1 Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. 50-100 mm, do 200 m2 26,000 m2

2 Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 60,000 m3

3 Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty 60,000 m3

4 Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 60,000 m3

5 Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4 60,000 m3

6 Uloženie sypaniny na skládku 60,000 m3

7 Uloženie zeminy s urovnaním 8,000 m3

8 Lôžko a obsyp z kameniva fr. 0/4 mm 13,000 m3

9 Kamenivo ťažené drobné 0-4 B1 21,710 m3

10 Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom obaľovaným asfaltom 4,000 t

11 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z PVC v otvorenom výkope do 20% DN 200, tesnenie gum. krúžkami 35,000 m

12 Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000 7,000 ks

13 Montáž revíznej šachty z PVC, DN šachty 315, DN potrubia 200, hl. 900 do 1300 mm 5,000 ks

14 Obetónovanie potrubia betónom tr. C 12/15 v otvorenom výkope 6,000 m3

15 Dodavka, montáž a demontáž dočasných dopravných značiek 1,000 eur

16 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 9,000 m3

17 Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. 50-100 mm 70,000 m

18 Osadenie priekop. žľabu z bet. tvárnic š. 500-800 mm do lôžka z bet. tr. C 12/15 hr. 100 mm 84,000 m

19 Vpusť horská HBV 65/127/150 1240/620/1530mm 1,000 ks
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20 Žľabovka betónová TBM 11-60 279,720 ks

21 Šachta revízna 300/275, výška 260, zvyslý odtok DN 100, pozink. 5,000 ks

22 Vodorovná doprava vybúraných hmôt do 1 km 4,710 t

23 Príplatok za ďalší 1 km 4,710 t

24 Nakladanie sute na dopravný prostriedok 4,710 t

25 Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad 4,710 t

26 Presun hmôt pre plochy letísk, kryt betónový 126,710 t

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

Generované 14.2.2018 o 14:48 systémom TENDERnet
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