OBEC OSTROVANY
Obecný úrad, 082 22 Ostrovany 60
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Výzva
na predloženie cenovej ponuky na „ Realizáciu asfaltového chodníka na cintoríne v obci
Ostrovany“ v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Obec Ostrovany v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) vykonáva prieskum trhu.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Ostrovany
IČO: 00690554
Sídlo organizácie: 082 22 Ostrovany 60
Internetová adresa: www.ostrovany.sk
Kontaktné miesto: 082 22 Ostrovany 60
Kontaktná osoba: Ing. Cyril Revák, starosta obce
Telefón: 051 4521508, 0905470588
e-mail: obecostrovany@obecostrovany.sk, starosta@obecostrovany.sk
2. Predmet zákazky
Realizácia asfaltového chodníka na cintoríne v obci Ostrovany.
3. Opis zákazky
- odstránenie starých obrubníkov a osadenie nových záhonových obrubníkov (300 bm) cca 5 - 7 cm
nad terén,
- príprava podložia pod asfalt a jeho zhutnenie (400 m²) s odstránením prebytočnej zeminy (60,75
m³),
- asfaltovanie chodníka (hr. 50 mm so zavalcovaním 400.00 m²).
4. Predpokladaná hodnota a rozsah zákazky:
16000 € vrátane DPH
5. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :
Miestom plnenia a dodania predmetu zákazky je - Obec Ostrovany – cintorín.
6. Predpokladaný termín realizácie:
9/2014 – termín ukončenia najneskôr do 31.10.2014
7. Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa
vyčlenených na tento účel.
Preddavok ani zálohová platba sa neposkytuje.
8. Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
- doklad o oprávnení vykonávať nami požadované práce.

9. Uchádzač uvedie cenu s DPH
10. Predloženie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku .
Lehota na predkladanie ponúk a miesto predkladania ponúk:
od 19. septembra do 26. septembra 2014 do 13:00 hod. (vrátane)
- e-mailová adresa : obecostrovany@obecostrovany.sk
- poštou na adresu: Obec Ostrovany, 082 22 Ostrovany 60
Na obálke uveďte - Neotvárať „Prieskum trhu – Chodník cintorín “.
Rozhodujúci je dátum doručenia!
11 .Variantné riešenie:
Umožňujeme predložiť variantné riešenie ak sa dá.
12. Platnosť ponuky:
Ponuky zostávajú platné do podpísania zmluvy s víťazným uchádzačom.
Ponuky sa uchádzačovi nevracajú.
13. Náklady na ponuku:
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač.
14. Podmienky zrušenia vyhláseného postupu:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť uvedený postup zadávania zákazky , ak nedostal ani jednu
ponuku alebo ak ani jedna z ponúk nezodpovedá finančným a technickým požiadavkám verejného
obstarávateľa.
15. Komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom :
Poskytovanie vysvetlení sa bude uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty alebo elektronickou
poštou.
16. Vysvetľovanie podmienok súťaže:
V prípade potreby vysvetliť uvedené požiadavky môže požiadať ktorýkoľvek z uchádzačov o ich
vysvetlenie priamo u starostu obce.
17. Obhliadka miesta:
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie po telefonickom dohovore.
18. Jazyk ponuky :
Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.
19. Obsah ponuky :
- Obchodné meno a sídlo uchádzača
- Identifikačné údaje uchádzača
- Doklad o oprávnení vykonávať nami požadované práce
- Spracovaný návrh riešenia
- Návrh ceny
- Referencie

20. Splnenie podmienok účasti uchádzača:
Podmienkou účasti týkajúcich sa technickej odbornej spôsobilosti uchádzača podľa § 28 ods. 1
písm. a) citovaného zákona.
21. Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách (€).
22. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Voľba – najnižšia cena podľa rozsahu dodávky.
23. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky:
Uchádzač môže predloženú ponuku doplniť, meniť alebo odvolať do uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk uvedenej v bode 10.
24. Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk :
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude postúpené oznámenie o prijatí,
resp. neprijatí ponuky.
25 . Typ zmluvy:
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo v zmysle zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník.
Platnosť zmluvy bude stanovená na dobu od jej podpísania oboma zmluvnými stranami do
31.10.2014.
26 . Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.9.2014 v kancelárii starostu obce Ostrovany o 14:00 hod.
O výsledku výberového konania budú uchádzači písomne informovaní.
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo.
V Ostrovanoch dňa 19.9.2014
Ing. Cyril Revák, v.r.
Starosta obce

