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Výzva na predkladanie ponúk
• Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Hronský Beňadik
So sídlom:
Mýtne námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
IČO:
00320676
DIČ :
2021111422
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, Námestie slobody 11, Nová Baňa
Číslo účtu:
2727422/0200
v zastúpení:
Stanislav Lopúch, starosta
Kontaktná osoba:
Telefón:
Elektronická pošta:
Internetová adresa:

Stanislav Lopúch
0905 420 559
ou.h.benadik@stonline.sk
www.obechronskybenadi.sk

• Predmet zákazky
Uskutočňovanie stavebných prác
• Názov predmetu zákazky:
„OPRAVA CHODNÍKA na Hlavnej ulici v obci Hronský Beňadik – 1.časť “
• Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Nie
• Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je oprava chodníka popri ceste I. triedy na Hlavnej ulici v obci
Hronský Beňadik - Trasa v dĺžke 144 m šírky 1,5 m nasledovným technickým riešením :
Vybúranie pôvodných vrstiev betónu a odstránenie pôvodných dlažobných kociek,
s následnými odkopmi pre podkladné vrstvy chodníka. Realizácia nového podkladu zo
štrkodrvy hr 200 mm, s lôžkom pod dlažbu v hr 40 mm. Pochôdznu vrstvu realizovať zo
zámkovej dlažby. Všetky vrstvy vrátane podkladnej pláne zhutniť na požadované hodnoty.
Chodník osadiť z oboch strán ku betónovým parkovým obrubníkom s úpravami pre prejazd
vozidiel k dvorom. Zachovanie pôvodnej priekopy medzi vozovkou a chodníkom.
Osadenie dočasného dopravného značenia, potrebného pre obmedzenie dopravy.
Všetky práce a dodávky je potrebné zrealizovať v zmysle výkazu výmer.
• Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Hronský Beňadik
• Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Viď opis predmetu zákazky.
Predpokladaná výška zákazky je cca 15 100 EUR bez DPH.

• Možnosť predloženia variantných riešení:
Nie
• Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Predpokladané trvanie zmluvy: do 30 dní od
začatia prác.
• Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predložená ponuková cena je nemenná. Predmet zákazky sa bude financovať zo zdrojov
obstarávateľa. Splatnosť faktúr 30 dní od doručenia faktúry. Verejný obstarávateľ
neposkytne zhotoviteľovi preddavok. Platba sa uskutoční na základe fakturácie formou
bankového prevodu po zrealizovaní a prevzatí prác.
• Podmienky účasti záujemcov:
• predloženie dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce
• Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 25.11.2013 čas: 10,00 hod.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
•
adresu obstarávateľskej organizácie uvedenú vo výzve
•
adresu uchádzača,
• označenie „výberové konanie - neotvárať“,
• označenie heslom zákazky: „OPRAVA CHODNÍKA na Hlavnej ulici v obci Hronský
Beňadik – 1.časť “
•

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 1., konkrétne:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

• Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia zmluvná cena za zrealizovanie predmetu
zákazky v EUR s DPH. Uchádzači, ktorí nie sú platcami DPH uvedú celkovú zmluvnú
cenu a na skutočnosť, že nie sú platcami DPH upozornia verejného obstarávateľa
v ponuke.
• Použitie elektronickej aukcie:
Nie
• Ďalšie informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia verejného obstarávania v prípade
prekročenia predpokladanej hodnoty zákazky
Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta dodania predmetu
zákazky, dostanú informácie na telefónnom čísle ............................... u starostu obce
Stanislava Lopúcha
Dátum:

Stanislav Lopúch
starosta obce

