Výzva na predkladanie ponúk
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Šiatorská Bukovinka
Sídlo:
985 58 Šiatorská Bukovinka 41
Štatutárny zástupca:
Juraj Badinka– starosta obce
Kontaktná osoba:
Juraj Badinka– starosta obce
Telefón:
047/4491154
Email:
ocusiat.buk@stonline.sk
IČO:
00316431

2. Druh zákazky
Služba
3. Predmet zákazky
Verejné obstarávanie na služby stavebného dozoru na stavbu s názvom „
Rekonštrukcia miestnych komunikácií pod hradom Šomoška – vetva „ D “.
4. Opis a rozsah predmetu zákazky
Predmetom zákazky je realizácia vrchnej stavby - obrusnej vrstvy miestnej
komunikácie v obci Šiatorská Bukovinka. Jedná sa konkrétne o vetvu „D“. Vetva „D“
sa nachádza na pozemkoch parc. č. 2135/2 a 2034/2 v k.ú. Šiatorská Bukovinka.
Celková dĺžka riešenej vetvy je 1960 m. Existujúci kryt sa očistí, pozametá. Pred
čistením plochy je nutné odstránenie zemných krajníc po oboch stranách cesty na šírke
0,50m.
Nerovnosti podkladu, poškodené miesta (rozpadnutý podklad a väčšie výškové
rozdiely v podklade) sa vyplnia z kamennej štrkodrvy ŠD fr. 0/22, hr. 30 až 50 mm. Po
prevedení spojovacieho postreku modifikovanou asfaltovou emulziou (ARP 30a 0,5
kg/m2) sa realizuje obrusná vrstva v hrúbke 50 mm z AC 11 O; PMB 45/80-75; IV; 50
mm; STN EN 13108-1. V miestach pripojení sa vozovka zareže do hĺbky 150mm a na
dĺžke 12 m.
Navrhnutá šírka vozovky je 3,50m a obojstranné krajnice o šírke 0,5m, ktorých vrch
bude spevnený kamenivom ťaženým fr. 0/32 o hrúbky min. 110 mm. Súčasťou vetvy
budú aj tzv. výhybne o celkovej ploche 201 m2. Celková plocha rekonštruovanej
miestnej komunikácie vrátane výhybní bude 7 061m2.
Krajnice na celej dĺžke budú mať obojstranný 5% spád.
Priečny spád vozovky bude na celom úseku vetvy ľavostranný – 2% spád.
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5. Predpokladaná hodnota a mena zákazky
1.110,00 € bez DPH
6. Miesto plnenia predmetu zákazky
Obec Šiatorská Bukovinka
7. Jazyk ponuky
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku
8. Možnosť predloženia variantných riešení
Nie je možné použiť variantné riešenie
9. Trvanie zmluvy
Predpokladaný termín realizácie: 01.06.2018 – 31.08.2018
10. Výsledkom výzvy/prieskumu bude
Uzatvorenie zmluvy na predmet zákazky
11. Obsah ponuky
a) Identifikačné údaje uchádzača s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (e-mailová
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade
potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.
b) Kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu (kópia výpisu z obchodného registra, resp. výpisu zo
živnostenského registra), ktorý zodpovedá predmetu zákazky.
c) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 v jednom vyhotovení, ktorý
bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v
súlade s dokladom o oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná
navonok.
12. Termín a lehota na predkladanie ponúk
18.06.2018 do 09.00 hod. v písomnej forme na adresu : Mestský úrad, Radničná 25,
986 01 Fiľakovo
13. Termín a miesto vyhodnotenia ponúk
18..06.2018 09.30 hod.
Miesto: Obecný úrad Šiatorská Bukovinka 41, 985 58 Šiatorská Bukovinka
Vyhodnotenie ponúk je neverejné

14. Kritériá hodnotenia ponúk
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Najnižšia cena s DPH.
15. Obhliadka miesta
Obhliadku je možné dohodnúť na tel. čísle 0907244983 s Ing. Ivanon Vankom.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
- Proti postupu zadávania zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom
znení nie je možné podať námietky
- Verejný obstarávateľ oznámi výsledok vyhodnotenia ponúk, prípadne informácií
získaných prieskumom trhu všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote
do 7 pracovných dní od vyhodnotenia. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho
ponuku prijíma.
- V prípade, že z akýchkoľvek dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy alebo
úspešný uchádzač odstúpi od plnenia zmluvy, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo vyzvať na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil na druhom
mieste, prípadne ako ďalší v poradí.
- Verejný obstarávateľ môže zrušiť postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
a) ak nebude predložená ani jedna ponuka,
b) ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určených
verejným obstarávateľom,
c) verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž v ktorejkoľvek fáze
obstarávania.

28.05.2018

Juraj Badinka
Starosta obce
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