Obec Fačkov, Fačkov 69, pošta 013 15 Rajecká Lesná
e-mail: starosta@obecfackov.sk
www.obecfackov.sk
Telefón: 041 5491128
Naše číslo:

Vybavuje: Miroslav Čerňanec

Dňa: 02. 10. 2015

Prieskum trhu – výzva na predloženie cenovej ponuky
Obec Fačkov týmto vykonáva prieskum trhu v zmysle § 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie
Obec Fačkov
IČO:
00321265
Sídlo organizácie :
013 15 Fačkov 69
Internetová adresa:
www.obecfackov.sk
Kontaktné miesto:
013 15 Fačkov 69
Kontaktné osoby:
Miroslav Čerňanec
Telefón :
041 5491128
e-mail:
starosta@obecfackov.sk

– starosta obce

2. Predmet zákazky:
Oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácii Obce Fačkov.
3. Druh zákazky:
Zákazka podľa §9, ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
4. Predpokladaná hodnota zákazky:
5. Termín realizácie zákazky:

1.500,- Eur bez DPH
01. 11. 2015 - 30. 11. 2015

6. Opis predmetu zákazky:
Dodávka prác a materiálu na opravu výtlkov a iných deformácii a poškodení miestnych
komunikácii Obce Fačkov:
- oprava výtlkov a poškodení miestnych komunikácii živičnou úpravou vozovky vrátane
sprievodných prác (rezanie asfaltu, odstránenie a odvoz poškodeného asfaltového
povrchu, penetračný náter, pokládka asfaltovej zmesi).
7. Možnosť predloženia variantných riešení:
8. Typ zmluvy:

Nie
Objednávka

9. Náklady na ponuku:
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov rozpočtu obce.
11. Podmienky účasti uchádzačov:
- úspešný uchádzač je povinný predložiť doklad o oprávnení vykonávať predmet zákazky
12. Rozsah a forma ponúk:
- Variant 1: návrh ceny celkom za m2. Cena vrátane DPH, ak je uchádzač platcom DPH.
Cena platí pri hrúbke približne 5 cm (vrátane predpísaných technolog. postupov - rezanie
asfaltu, odstránenie a odvoz poškodeného asfaltového povrchu, penetračný náter natretia hrán emulziou, pokládka asfaltovej zmesi,
- Variant 2: návrh ceny celkom za tonu materiálu pri nekonštantných hrúbkach (vrátane
predpísaných technolog. postupov). Cena vrátane DPH, ak je uchádzač platcom DPH.
Uchádzač je povinný predložiť ponuku na obidva varianty, výtlky a poškodenia s hrúbkou približne
5 cm budú fakturované podľa Variantu 1 a výtlky a poškodenia nekonštatnej hrúbky podľa
Variantu 2.
13. Lehota na predkladanie ponúk:

do 09. 10. 2015 do 13.00 hod.
(rozhodujúci je dátum a čas doručenia)

14. Spôsob a adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- ponuky sa predkladajú písomne v slovenskom jazyku, v zalepenej obálke s označením
predmetu zákazky, poštou na adresu Obecný úrad vo Fačkove, 013 15 Fačkov č. 69,
15. Kritériá a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom: najnižšia cena za predmet zákazky. s DPH
16. Vyhodnotenie ponúk:
- otváranie obálok a vyhodnotenie súťažných ponúk sa uskutoční dňa 09.10.2015
17. Použitie elektronickej aukcie:

Nie

18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) osobná ohliadka miest predmetu zákazky uchádzačmi je možná po dohode s verejným
obstarávateľom
b) ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve.

Miroslav Čerňanec
starosta obce

