Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Hybe
Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach

Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre verejného obstarávateľa v zmysle §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len Zákon), na zákazku, ktorá
v zmysle §2 ods.5 písm. o) Zákona nie je bežne dostupná na trhu a v súlade s §5 ods.4 Zákona je
definovaná ako zákazka s nízkou hodnotou na dodanie stavebných prác, ktorej postup zabezpečenia je
definovaný v § 117 Zákona
Č. j. : 9/2018

1.

V Hybiach dňa 09.07.2018

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa :
Názov verejného obstarávateľa:
Obec Hybe
Sídlo :
Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe
Zastúpená :
Martin Piovarči, starosta obce
E – mail :
hybe@hybe.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie a styk so záujemcami :
Osoby oprávnené konať za objednávateľa
vo veciach zmluvných aj technických: Martin Piovarči, starosta obce, 0905 292 557
Kontaktná osoba pre zabezpečenie prieskumu trhu: Dana Kičinová
Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com

2. Druh zákazky : zákazka na dodanie stavebných prác. Výsledkom prieskumu bude zmluva s peňažným
plnením. Uchádzač musí mať oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.
CPV kód : 45 233 141 – 9 stavebné práce na údržbe ciest
45 233 120 – 6 stavebné práce na výstavbe ciest
Rozsah predmetu zákazky je určený výkazom výmer a súťažnými podkladmi
3. Názov zákazky s nízkou hodnotou : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach
4. Miesto stavby: intravilán obce Hybe, sú to miestne komunikácie v majetku verejného obstarávateľa
5. Komplexnosť dodávky: Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania bez jeho delenia
6.

Predpokladaná cena zákazky: cena bez DPH je 86 517,84€.

7. Obhliadka miesta: v prípade dodania predmetu zákazky ohliadku miesta stavby verejný obstarávateľ
neorganizuje, avšak záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a
získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavky
spojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem
o vykonanie ohliadky miesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce Martin Piovarči, starosta
obce, tel. kontakt : 0905 292557.
8. Opis predmetu zákazky:
Rekonštrukcia miestnych komunikácií zahŕňa tri samostatné stavby - komunikácie :
1.) Prístupová komunikácia k bytovým domom I. a II.
2.) Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orhhanidesovej
3.) Stavebné úpravy MK k obytnému domu p. Melicha č.652
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Stavebné práce sú definované v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer. Projektovú dokumentáciu
vypracoval Ing. Jaroslav Straka – EKOSTAVING s.r.o., Štúrova 1989/41, 03101 Liptovský Mikuláš.
1.) Prístupová komunikácia k bytovým domom I. a II.: Táto komunikácia už bola z časti zrealizovaná,
boli osadené obrubníky, šachty a dažďová kanalizácia a miestna komunikácia bola vysypaná
štrkodrvou. Predmetom zákazky sú práce - spevnené plochy v rozsahu výkazu výmer.
2.) Stavebné úpravy miestnej komunikácie Orhhanidesovej : Komunikácia sa nachádza v existujúcej
IBV, pri bytových domoch a Poľnohospodárskom družstve Hybe (ďalej len PD), napája sa na št. cestu
I / 18 Lipt. Mikuláš - Poprad. Šírka miestnych komunikácie ( cesta I / 18 – Poľno. družstvo ) je 6,0 m,
s chodníkom a bez chodníka pre chodcov. Šírka prístupovej komunikácie k bytovým domom je 4,0 m
bez chodníka pre chodcov. Existujúca miestna komunikácia nie je obrúbená cestným obrubníkom
a doplnená prídlažbou.
Systém dopravy vychádza z požiadavky na zabezpečenie a zachovanie prístupu k rodinným domom
a bytovým domom, s bezbariérovou úpravou s max- prevýšením 20 mm.
Priečny sklon, v miestach kde je veľmi malý sa upraví pomocou asfaltobetónu a štrkodrvy, ktorý sa
pred spojovacím asfaltovým postrekom zhutní na 97 %.
Dopravný systém v danej lokalite bude tvoriť iba Vetva A : začína na existujúcej miestnej komunikácii
smerujúcej do PD a pokračuje smerom južným, kde končí pri bytovom dome
Celková dĺžka komunikácie je 156,54 m a šírka 4,0 m.
Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia .Kategória MOU 5,0 / 20. Jedná sa o dvojpruhovú
obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel
a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke
0,5 m. Maximálny sklom miestnej komunikácie je 15 % na konci trasy. Tento sklon je potrebné upraviť,
keď sa budú stavebne upravovať priľahlé parkoviská, na sklon podľa STN do 12 %.
Všetky vstupy sa navrhnuté ako bezbariérové , t.j. max. výškový rozdiel medzi komunikáciou a cestou
20 mm a sklon max 8,0 %, priečny sklon je navrhnutý jednostranný o veľkosti 2,0 %.
Vetva A – šírka jazdného pruhu
2 x 2,0 m
- bezpečnostný odstup, šírka spevnenej krajnice
2 x 0,5 m
- voľná šírka prístupovej komunikácie
5,0 m
Konštrukcia miestnej komunikácie – rozšírenie - Vetva A :
 Aafaltový betón ACo 16 - II ( STN EN 13108 – 1 ) 50 mm
 ARMATEX RSR 50/50
 Spojovací asfaltový postrek 2,0 kg/m2
 Obaľované kamenivo str. ACp 22 - II( STN EN 13108 – 1 )100 mm
 Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m2
 Štrkodrva f. 0 – 32 Edef2 > 60 MPa
150 mm
 Štrkodrva f. 0 – 63 Edef1 = 50 MPa
170 mm
 Úprava zemnej pláne Edefo = 45 MPa
Spolu:
470 mm
Konštrukcia miestnej komunikácie – nový kryt - Vetva A :
 Asfaltový betón ACo 16 - II
( STN EN 13108 – 1 ) 50 mm
 Armatex RSR 50 / 50
 Spojovací asfaltový postrek 2,0 kg/m2
 Asfaltový betón ACp 22 - II ( STN EN 13108 – 1 ) 50 mm
( vyrovnanie a prespádovanie - 50 % plochy )
Spolu:
50 ( 100 ) mm
Odvodnenie :
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Odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom
terénu. Povrchové vody budú z cesty odvedené do odvodňovacích žľabov a uličných vpustí, pomocou
priečneho a pozdĺžneho sklonu. Nové uličné vpuste sa napoja pomocou prípojok DN 100 do hĺbkovej
drenáže DN 150, ktorá sa zapojí do jestvujúcej dažďovej kanalizácie DN 300, ktorá je zapojená do
dažďového kanalizačného zberača a ten je napojený na miestny potok.
Priečna odrážka – odvodňovací žľab, typ Hauraton Faserfix Super 150 , typ 020 s krytom Faserfix GUGI
– liatinový kryt čierny, oká 20/30 tr. 600
Po skončení výstavby je potrebné osadiť dopravné značenie v zmysle vyhlášky 9/2008 Zb. z. : doplniť
zvislé a vodorovné dopravné značenie križovatiek. viď situáciu stavby.
V rámci stavebných úprav miestnej komunikácií je potrebné rešpektovať jestvujúcu kanalizáciu,
vodovod, plynovod a rozvod elek. NN a VN a diaľkový kábel. Pred zahájením zemných prác je potrebné
ich vytýčiť a ochrániť !
3.) Stavebné úpravy MK k obytnému domu p. Melicha
Komunikácia sa nachádza v existujúcej IBV, pri bytových domoch a Poľnohospodárskom družstve
Hybe (ďalej len PD), napája sa na št. cestu I / 18 Liptovský Mikuláš - Poprad. Šírka miestnych
komunikácie ( cesta I / 18 – Poľnohspodárske družstvo ) je 6,0 m, s chodníkom a bez chodníka pre
chodcov. Šírka prístupovej komunikácie k bytovým domom je 4,0 m bez chodníka pre chodcov.
Existujúca miestna komunikácia nie je obrúbená cestným obrubníkom a doplnená prídlažbou.
Systém dopravy vychádza z požiadavky na zabezpečenie a zachovanie prístupu k rodinným domom
a bytovým domom, s bezbariérovou úpravou s max- prevýšením 20 mm.
Priečny sklon, v miestach kde je veľmi malý sa upraví pomocou asfaltobetónu a štrkodrvy, ktorý sa
pred spojovacím asfaltovým postrekom zhutní na 97 %.
Dopravný systém v danej lokalite bude tvoriť Vetva A, B a C :
Vetva A: začína na existujúcej miestnej komunikácii smerujúcej do PD a pokračuje smerom
východným, kde končí pri bytovom dome
Celková dĺžka komunikácie je 202,60 m a šírka 4,0 m.
Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia. Kategória MOU 5,0/20. Jedná sa o dvojpruhovú
obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel
a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke
0,5 m.
Vetva B: začína na Vetve A a pokračuje smerom juhovýchodným, kde končí pred bytovým domom.
Celková dĺžka komunikácie je 31,74m a šírka 4,0 m.
Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia. Kategória MOU 5,0/30. Jedná sa o dvojpruhovú
obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel
a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke
0,5 m.
Vetva C: začína na Vetve A a pokračuje smerom južným, kde sa napája na existujúcu komunikáciu.
Celková dĺžka komunikácie je 29,66m a šírka 4,0 m.
Funkčná trieda C3 – obslužná komunikácia .Kategória MOU 6,0/30. Jedná sa o dvojpruhovú
obojsmernú komunikáciu s prvkami uspokojenia dopravy, obmedzeným prístupom nákladných vozidiel
a šírkou jazdného pruhu 2,0 m. Súčasťou miestnej komunikácie je aj spevnená štrková krajnica o šírke
0,5 m.
Všetky vstupy sa navrhnuté ako bezbariérové , t.j. max. prevýšenie 20mm nad spevnenú krajnicu
komunikácie. Maximálny sklon miestnej komunikácie je v súlade s dokumentáciou, priečny sklon je
jednostranný o veľkosti 2%..
Vetva A, B a C –
- šírka jazdného pruhu
2 x 2,0 m
- bezpečnostný odstup, šírka spevnenej krajnice
2 x 0,5 m
- voľná šírka prístupovej komunikácie
5,0 m
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Konštrukcia miestnej komunikácie – rozšírenie - Vetvy A, B a C :
 Aafaltový betón ACo 16 - II ( STN EN 13108 – 1 ) 50 mm
 ARMATEX RSR 50/50
 Spojovací asfaltový postrek 0,5kg/m2
 Obaľované kamenivo str. ACp 22 - II( STN EN 13108 – 1 )100 mm
 Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m2
 Štrkodrva f. 0 – 32 Edef2 > 60 MPa
150 mm
 Štrkodrva f. 0 – 63 Edef1 = 50 MPa
170 mm
 Úprava zemnej pláne Edefo = 45 MPa
Spolu:
470 mm
Konštrukcia miestnej komunikácie – nad novou splaškovou kanalizáciou - Vetva A :
 Asfaltový betón ACo 16 - II
( STN EN 13108 – 1 ) 50 mm
 Armatex RSR 50 / 50
 Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m2
 Asfaltový betón ACp 22 - II ( STN EN 13108 – 1 ) 70 mm
 Spojovací asfaltový postrek 0,50kg/m2
Spolu:
120mm
Konštrukcia miestnej komunikácie – nový kryt - Vetvy A, B a C :
 Asfaltový betón ACo 16 - II
( STN EN 13108 – 1 ) 50 mm
 Armatex RSR 50 / 50
 Spojovací asfaltový postrek 0,5 kg/m2
Spolu:
50mm
Odvodnenie :
Odvodnenie zemnej pláne komunikácie je zabezpečené priečnym sklonom a pozdĺžnym sklonom
terénu. Povrchové vody budú z cesty odvedené do odvodňovacích žľabov a uličných vpustí, pomocou
priečneho a pozdĺžneho sklonu. Nové uličné vpuste sa napoja pomocou prípojok DN 150 do jestvujúcej
dažďovej kanalizácie DN 300, ktorá je zapojená do dažďového kanalizačného zberača a ten je
napojený na miestny potok.
Pred zahájením zemných prác je potrebné vytýčiť a ochrániť existujúce siete !
Všeobecné požiadavky na predmet zákazky:
 Pred začatím prác je potrebné požiadať cestný správny orgán o povolenie k zásahom a úplným či
čiastočným uzávierkam jednotlivých komunikácií. Povolenie na zvláštne užívanie resp. čiastočnú alebo
úplnú uzávierku, vydáva Obec Hybe na základe žiadosti bez správnych poplatkov.
 V prípade, ak je v súťažných podkladoch, v samostatných prílohách alebo v iných dokumentoch
uvedená konkrétna značka/typ/výrobok, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej
alebo vyššej kvalite, nesmie top mať vplyv na zhoršenie požadovaných technických parametrov
výrobkov resp. materiálov a navrhnutého vizuálneho architektonického riešenia oproti projektovej
dokumentácii. Konečné posúdenie rovnocennosti ekvivalentného návrhu je výlučne v kompetencii
verejného obstarávateľa (prihliada sa na funkcionalitu, prevádzkovú výdrž, spokojnosť, požadované
výkonnostné alebo funkčné požiadavky).Použite ekvivalentného riešenia nemôže byť dôvodom
predĺženia lehoty realizácie, zníženie kvality alebo zmeny ceny predmetu zákazky.
 Ak uchádzač nevyužije možnosť použitia ekvivalentu a neuvedie vo svojej ponuke obchodný názov
materiálu alebo výrobku, ktorý bol vo výkaze výmer označený obchodným názvom, bude mať verejný
obstarávateľ za to, že uchádzač uvažoval s tým materiálom, technológiou, prípadne výrobkom, ktorého
obchodný názov uviedol verejný obstarávateľ.

4

Druh verejného obstarávania : Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác
Verejný obstarávateľ : OBEC Hybe
Stavba : Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Hybiach

 Použitie ekvivalentu v procese realizácie diela podlieha predchádzajúcemu odsúhlaseniu projektantom
a stavebným dozorom investora.
 Všetky dodávky súvisiace s realizáciou predmetu zákazky musia byť dodané ako nové dodávky /tovary
– nie je prípustné dodať tovary staršie, repasované, použité a pod. Všetky materiály a technológie
použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom o
technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení
9. Zdroj finančných prostriedkov: Stavba bude financovaná z rozpočtu obce.
10. Predpokladaný termín dodania predmetu zákazky:
Dĺžka doby realizácie stavby celkom : do 50 kalendárnych dní
Začatie stavby : predpoklad v mesiaci august, september, október 2018, začatie stavby je
podmienené odovzdaním a prevzatím staveniska. Zhotoviteľ je povinný začať so
stavbou do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska
Ukončenie stavby : do 10.10.2018
11. Podmienky získania a poskytovania súťažných podkladov a ich vysvetlení:
Súťažné podklady, resp. ich vysvetlenie, môžete získať na adrese:
Dana Kičinová, Moyzesova 177, 033 01 Lipovský Hrádok, tel. kontakt: 0910955456,
email :
dana.kicinova@gmail.com. Záujemca doručí žiadosť o súťažné podklady emailom, poštou, resp.
osobne. Súťažné podklady budú zároveň zverejnené na web stránke obce Hybe.
Žiadosť o vysvetlenie podkladov môže doručiť záujemca iba elektronicky na kontaktnú adresu :
dana.kicinova@gmail.com. Termín na predkladanie žiadostí o vysvetlenie je do troch pracovných dní od
doručenia cenovej ponuky t.j. do 17.07.2018.
12. Oprávnení uchádzači a podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ vyzve na predloženie ponuky min. troch záujemcov, o ktorých vie z vlastných
skúseností, že sú držiteľmi oprávnenia na uskutočnenie stavebných prác.
Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku musia byť zapísaní v obchodnom alebo živnostenskom registri
SR resp. v inom registri a musia mať oprávnenie na uskutočnenie stavebných prác v zmysle platných
predpisov.
13. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky, predloží iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale poštou, osobne alebo kuriérom v termíne
do : 23.07.2018 do 9:00 hod. miestneho času.
Adresa doručenia : Obec Hybe, Obecný úrad, Hybe č. 2, 032 31 Hybe
Označenie obálky ponuky :
- Adresa doručenia
- Obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača
- Označenie obálky :„Súťaž – Neotvárať a heslom : „Rekonštrukcia miestnych komunikácií“
14. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
a.) Návrh ceny podľa vzoru prílohy č.1., t.j. cena musí byť uvedená bez DPH, DPH20% a s DPH, ak
uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke. V návrhu na plnenie kritéria uvedie
uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, zodpovednú osobu za prieskum trhu, identifikačné
údaje a tento návrh musí byť podpísaný uchádzačom
b.) Ocenené výkazy výmer – Rozpočet
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15. Otváranie obálok s ponukami a vyhodnotenie ponúk:
Otváranie obálok aj vyhodnotenie ponúk je neverejné a uskutoční sa 23.až 24. 07.2018 na adrese
Obecného úradu v Hybiach.
16. Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlo ich uplatnenia:
Vyhodnotenie vykoná starosta obce a jediným kritériom je cena v Euro s DPH.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili požiadavky na obsah ponuky v súlade
s bodom 12/ až 14/ tejto výzvy.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez DPH a pri
uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane DPH.
Hodnotenie ponúk: Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé poradie -1bod. Ostatné
ponuky budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2 body, atď.)
a budú kvalifikované ako neúspešné.
17. Podmienky verejného obstarávateľa:
a.) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky, resp. účasťou na
ohliadke miesta, znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi a bez
ohľadu na výsledky prieskumu. Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle
súťažných podmienok v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie verejného obstarávania – prieskumu.
b.) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani jeden
uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám
určených verejným obstarávateľom, ak sa podstatne zmenili okolnosti, za ktorých bola súťaž
vyhlásená a nebolo možné ich predvídať
c.) Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o vysvetlenie ponuky
d.) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako
splnomocnený člen za členov skupiny.
18. Zmluvný vzťah – po vyhodnotení ponúk bude všetkým uchádzačom emailom odoslané oznámenie o
výsledku vyhodnotenia.
Výsledkom prieskumu trhu bude uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom. Verejný obstarávateľ
odošle návrh zmluvy o dielo úspešnému uchádzačovi na pripomienkovanie a starosta obce telefonicky
dohodne s úspešným uchádzačom súčinnosť s podpisom zmluvy. Úspešný uchádzač musí byť
zapísaný v registri Partnerov verejného sektora.
Zmluva bude uzavretá v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného
uchádzača.
18. Obchodné a platobné podmienky:
- Zmluva bude uzatvorená v súlade s §536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom
znení v súlade s podmienkami týchto súťažných podkladov a ponukou úspešného uchádzača.
Úspešný uchádzač berie na vedomie, že verejný obstarávateľ je povinný v zmysle zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií povinný
zverejniť uzavretú zmluvu o dielo. Úspešný uchádzač pri podpise zmluvy doloží originál dokladu na
oprávnenie poskytnúť požadovanú prácu.
- Záruka za stavebné práce : bude 36 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela
- Cenu za zhotovenie diela zaplatí verejný obstarávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí
objednávateľovi a to za dielo skutočne vykonané. Faktúra sa považuje za doručenú, ak bola
doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá starostom obce a dátum prevzatia
bude potvrdený jeho podpisom. Prílohou faktúr musí byť súpis fakturovaných prác.
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-

-

Preddavok objednávateľ neposkytne a splatnosť faktúr je stanovená do 14 dní. Fakturačné obdobie
je kalendárny mesiac /30 dní/.
Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších
predpisov, zisťovací protokol potvrdený starostom obce. Verejný obstarávateľ skontroluje údaje,
uvedené vo faktúre do 3 pracovných dní a v prípade zistených rozdielov môže objednávateľ faktúru
vrátiť k prepracovaniu. Ak v uvedenej lehote nezašle objednávateľ faktúru k prepracovaniu považuje
sa za schválenú.
Zmluva je platná dňom podpisu, musí byť zverejnená na web stránke obce podľa osobitných
predpisov.

19. Platnosť ponuky uchádzača je stanovená do 31.12.2018.

Schválil: Martin Piovarči, starosta obce
Vypracoval: Dana Kičinová

.....................................................
.....................................................

Súťažné podklady tvorí :
a.) Výzva na predloženie ponuky
b.) Príloha č. 1 – Návrh na plnenie kritérií a identifikačné údaje
c.) Príloha č. 2 - Výkazy výmer – 3x
d.) Príloha č. 3 – Projektové dokumentácie na stavby Stavebné úpravy MK Orhhanidesovej a Stavebné
úpravy MK k obytnému domu p. Melicha č.652
Predpoklad – harmonogram VO :
a.) Verejné obstarávanie: 07/2018
b.) Zverejnenie na web stránke obce: 11.07.2018
c.) Odoslanie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa: 11.07.2018
d.) Možnosť požiadať o súťažné podklady: od zverejnenia výzvy do termínu predloženia ponuky do 23.07.2018
e.) Predloženie ponuky: 23.07.2018 do 9:00 hod.
f.) Otváranie ponúk neverejné a vyhodnotenie ponúk : 23.07.2018 až 24.07.2018
g.) Elektronické oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom: do 28.07.2018
h.) Rokovanie o podmienkach a podpise zmluvy : do 31.07.2018
i.) Zverejnenie zmluvy v zmysle platných predpisov: po podpise, zmluva je účinná deň po zverejnení na web stránke
obce
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