Výzva na predloženie ponuky
Obec Raslavice, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní) Vás vyzýva na predloženie cenovej ponuky na realizáciu
Vysprávok miestnych komunikácií Raslavice
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je realizácia Vysprávok miestnych komunikácií Raslavice, podľa
priloženého výkazu výmer. Jedná sa miestne vysprávky viacerých komunikácií v obci
Raslavice. Obhliadka opravovaných úsekov je možná po telefonickej dohode (tel.: č.:
0544/92222)
Termín realizácie predmetu zákazky je do 31.10.2014.
Predpokladaná hodnota zákazky: 13 000,00 € bez DPH
Podmienky účasti:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti je nevyhnutné predložiť doklad o oprávnení
poskytovať službu podľa § 26 ods. 1. písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ bude akceptovať aj doklad
o oprávnení poskytnúť službu, ktorý je prístupný na oficiálnej webovej stránke obchodného
registra, resp. živnostenského registra.
Predloženie ponuky a jej vyhodnotenie:
Ponuku vo forme naceneného priloženého výkazu Výmer s uvedením celkovej sumy v € bez
DPH, vyčíslené DPH a cenu vrátane DPH žiadame predložiť
do 05.08.2014 do 14,00 h poštou, alebo osobne na adresu: Obec Raslavice, Hlavná 154,
08641 Raslavice
Uchádzač ktorého ponuka splní podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa a bude mať
najnižšiu cenu, bude vyhodnotená ako úspešná. Verejný obstarávateľ ju prijme a s úspešným
uchádzačom uzavrie zmluvu v lehote viazanosti. Ostatným uchádzačom oznámi že v procese
zadávania zákazky neuspeli.
Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom 31.10.2014.

S pozdravom

Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Výkaz Výmer
Stavba: Vysprávky MK Raslavice
Objekt: Vysprávky MK Raslavice

Objednávateľ: Obec Raslavice
Zhotoviteľ:
Miesto:
Č.

Kód položky

Spracoval:
Dátum:
Popis

MJ

Množstvo
celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

5

Komunikácie

564811111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po
zhutnení 50 mm

m2

265,100

6

564851111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po
zhutnení 150 mm

m2

60,000

7

565151011

Podklad z kameniva obaleného asfaltom s rozprestrením a
zhutnením tr.I., po zhutnení hr.70 mm

m2

30,000

8

577142112

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. stredozrnný AC 11 (ABS)
alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50 mm

m2

30,000

9

577151113

Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrnný AC 11 (ABS)
alebo hrubozrnný (ABH) hr. 60mm

m2

1 026,800

8

Rúrové vedenie

5

10 899431111

Výšková úprava hydrantu

Celkom bez DPH
DPH 20 %

Celkom s DPH

Pozn.: Zemné práce a rezanie asfaltu zabezpečí obec vo vlastnej réžii

ks

1,000

Cena
jednotková

Cena celkom

