PRIESKUM TRHU
Obec Hronec, ako verejný obstarávateľ podľa §6 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) Vás v súlade s §9
ods.9 vyzýva predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Hronec
Sídlo: Zlievárenská ul.č. 516, 976 45 Hronec
IČO: 00313483
DIČ: 2021223105
Telefón: 048/6710401
Kontaktná osoba: Mgr. Jaroslava Gromusová
e-mail: sekretariat@obechronec.sk
2. Podrobný popis predmetu zákazky a jeho rozsah:
V obecnom cintoríne je potrebné vybudovať chodníky, ktoré zlepšia prístup návštevníkom k
jednotlivým hrobom . V mieste pôvodných hlavných štrkových chodníkov sa vybudujú chodníky z
betónových dlaždíc s obrubníkmi. Predmetom zákazky sú práce – pokládka chodníkov
3.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 11 500 €

4.

Lehota na predkladanie ponúk: 4.4.2016 do 13:00 hod.

5.

Miesto doručenia ponúk:

Cenová ponuka bude doručená elektronickou poštou na adresu : sekretariat@obechronec.sk

6.

Podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky:

Ponuka musí obsahovať:
- ponuku na celý predmet zákazky

7. Typ zmluvy:
Verejný obstarávateľ vystaví objednávku úspešnému uchádzačovi, ktorý v stanovenej lehote na predkladanie
ponúk predložil najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH na celý predmet zákazky.

8.

Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov obstarávateľa.

9.

Miesto uskutočnenia stavebných prác: Obec Hronec - cintorín

10. Termín dodania predmetu zákazky: apríl, máj 2016
11. Kritériá na vyhodnotenie cenových ponúk:
- Najnižšia cena vrátane DPH
12.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Bližšie informácie u kontaktnej osoby.
a) proti postupu pri zadávaní zákazky nie je možné podať námietky podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v
znení neskorších predpisov,

b) verejný obstarávateľ v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia informácií získaných
prieskumom trhu resp. ponúk oznámi všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia. Úspešnému
uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma,
c) ak z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k vystaveniu objednávky pre úspešného uchádzača, resp.
úspešný uchádzač od plnenie zmluvy alebo objednávky odstúpi, verejný obstarávateľ môže vyzvať
na uzavretie zmluvy, resp. vystaviť objednávku pre uchádzača, ktorý sa umiestnil ako druhý v
poradí. Ak nedôjde k vystaveniu objednávky ani s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v
poradí, verejný obstarávateľ môže vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako
tretí v poradí.

V Hronci, dňa 22.3.2016

Bohuslav Nemky
starosta obce

Príloha č.1 k výzve
Pokládka chodníkov cintorín Hronec
P.č.

Popis položky

Merná
jednotka (MJ)

Jednotková
cena
v Eur bez
DPH

Počet
jednotiek

1.

Odkopávka a prekopávka nezapažená

m3

416,26

2.

Vodorovné premiestnenie výkopu

m3

380

3.

Obsypanie objektov

m3

36,26

m2

374,3

m2

502,2

4.
5.

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s
rozprestrením hr. 150 mm
Podklad alebo podsym zo štrkopiesku s
rozprestretím hr. 240 mm

6.

Kladenie zámkovej dlažby

m2

416,26

7.

Osadenie obrubníka do lôžka s bočnou oporou

m

591,70

8.

Osadenie záhon. Oorubníka - palisádový

m

12,00

Cena celkom
v Eur bez DPH

Celkom v EUR bez DPH
DPH 20%

0,00 €
0,00 €

Celkom v EUR s DPH

0,00 €

Zverejnené na :www.hronecobec.sk 22.3.2016

