
  PRIESKUM  TRHU

V Ý Z V A

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov na dodanie prác:

„Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany“

 1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
     Názov organizácie: Obec Smižany
     Sídlo: Námestie M. Pajdušáka č. 50, 053 11 Smižany
     IČO:   006 91 721
     Tel/ fax: 053/443 14 83, 443 12 24 443 11 32
     Kontaktná osoba určená pre styk so záujemcami/uchádzačmi : J. Juraška
     Email: juraskaocu@rup.sk
 
 2. Predmet zákazky: 
     Predmetom zákazky je realizácia vysprávok miestnych komunikácií v obci Smižany 
     v rozsahu podľa upresnenia po vykonaní miestnej obhliadky víťazného uchádzača za 
     účasti zamestnanca obce.

     Predpokladaná cena prác:  7 000,- € s DPH

 3. Opis predmetu zákazky:
     Jedná sa o vysprávky miestnych komunikácií – oprava výtlkov a poškodených častí 
     asfaltového krytu na vozovke, nachádzajúcich sa v zastavanej časti obce a rekreačnej 
     oblasti  Košiarny briežok. 
     Verejný obstarávateľ požaduje v rámci cenovej ponuky predložiť cenu nasledovným
     spôsobom:  
     a) cena na 1m2 výspravky so zarezaním a použitím kompresora
     b) cena na 1m2 výspravky bez zarezania a bez použitia kompresora

 4. Miesto a lehota plnenia:
     Miesto: kataster obce Smižany
     Začiatok realizácie prác: apríl 2013
     Ukončenie prác: do 3 týždňov od začatia prác 
 
 5. Cena a spôsob určenia ceny:
     – cena za predmet zákazky musí byť stanovená v mene EURO podľa zákona č. 18/1996
        Z.z. o cenách v platnom znení špecifikovaná ako maximálna a musí zahŕňať všetky 
        náklady spojené s predmetom zákazky vrátane dodávky na miesto určenia,
    – cenu žiadame stanoviť spôsobom uvedeným v bode 3 tejto výzvy s vyšpecifikovaním
    obsahu požadovaných položiek 
    - ponúkaná cena bez DPH, cena s DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť,
      že nie je platcom DPH upozorní.
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 6. Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží:
     – cenovú ponuku na požadovanú zákazku
     – overenú fotokópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky

 7. Lehota na predkladanie ponúk:
    Uchádzači môžu predložiť cenové ponuky najneskôr 15. 3. 2013 do 14,00 hod. 
     poštou, alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa, pričom za deň doručenia sa
     považuje dátum doručenia obstarávateľovi.  
    Cenové ponuky uchádzači predložia v uzavretých obálkach s označením: 
   „Cenová ponuka – Vysprávky miestnych komunikácií v obci Smižany – NEOTVÁRAŤ“.

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku a v euro mene.

 8. Kritéria hodnotenie ponúk:
     Jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia cena. Víťazom sa stane
     uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.

  9. Uzavretie zmluvy:
      Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr na šestnásty deň 
      odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania.  
              
  10. Ďalšie informácie obstarávateľa:
        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk
        v prípade, že všetky ponuky prekročia finančné možnosti verejného obstarávateľa.

V Smižanoch 1. 3. 2013

Ing. Michal    K o t r a d y
      starosta obce

               


