OBEC ROŠTÁR

Obecný úrad, Roštár č. 101, 04935 Roštár, v zast. Mgr. Andrej Lalik-starosta obce

Záujemcom o účasť vo verejnom
obstarávaní

Váš list značky/zo dňa

Naša značka

Vybavuje

Dátum

100/2019

Ing. A. Hlaváčová

21. 3. 2019

Vec
Oznámenie o verejnom obstarávaní zákazky
Oznamujeme, že sme vyhlásili verejné obstarávanie zákazky
„Rekonštrukcia chodníka od RD č. 35 po RD č. 62 v Roštári“
v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
podľa príloh.
Stavba sa bude realizovať v obci Roštár v apríli - máji 2019 .
Cenové ponuky žiadame predložiť do 28. 3. 2019 do 10.00 hod. na adresu verejného obstarávateľa
v listinnej podobe osobne alebo poštou.

Mgr. Andrej LALIK
starosta obce
Prílohy:
Príloha k výzve na predloženie cenovej ponuky
Výkaz výmer
__________________________________________________________________________________________
IČO: 00328731 DIČ: 2020937094 Tel.: +421587931007 www.obecrostar.sk e-mail: obecrostar@gmail.com

Príloha k výzve
na predloženie cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Obec Roštár

Sídlo:

Obecný úrad Roštár 101, 049 35 Ochtiná

Zastúpený:

Mgr. Andrejom Lalikom, starostom obce

IBAN:
IČO:

00328731

DIČ:

2020937094

E-mail:

obecrostar@gmail.com

Tel.:

058/7931007

2. Typ zmluvy, ktorá sa má uzavrieť
Zmluva o dielo v súlade s Obchodným zákonníkom v platnom znení
3. Názov zákazky „Rekonštrukcia chodníka od RD č. 35 do RD č. 62 v Roštári“
CPV: 45233142-6, 45233161-5.
4. Stručný opis zákazky
V rámci zákazky bude zrekonštruovaný chodník od RD č. 35 po RD č. 62 v Roštári.
Podkladové vrstvy budú z troch frakcií piesku, povrchová úprava bude zo zámkovej dlažby hr. 60 mm
farby šedej. Po okraji chodníka bude opravený a doplnený obrubník v dĺžke 386 bm. Bližší opis je uvedený vo výkaze výmer.
Záujemcovia si môžu telefonicky dohodnúť obhliadku predmetu zákazky na tel. čísle ver. obstarávateľa.
5. Predloženie cenovej ponuky
Cenová ponuka bude predložená na celú zákazku. V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace
s predmetnou zákazkou. Ceny budú matematicky zaokrúhlené na dve desatinné miesta.
6. Variantné riešenie
Neumožňuje sa.
7. Lehota na uskutočnenie práce
Predpokladaný termín realizácie: apríl - máj 2019.
8. Záručná doba
Minimálne 60 mesiacov .
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9. Kontaktná osoba
Mgr. Andrej Lalik
Ing. Anna Hlaváčová, tel. 0907 253 383
10. Lehota na predloženie cenových ponúk
28. 3. 2019 do 10. 00 hod.
11. Adresa na doručenie cenových ponúk a spôsob doručenia.
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť je uvedená v bode 1. Cenové ponuky budú doručené
v listinnej podobe osobne alebo poštou.
12. Podmienky financovania
- objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančné preddavky. Platba sa uskutoční formou bezhotovostného
platobného styku na základe predloženej faktúry za uskutočnené práce,
- predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
13. Podmienky účasti uchádzačov
- predloženie cenovej ponuky /ocenený výkaz výmer/ podľa prílohy na adresu uvedenú v bode 1.
14. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena v eur.
Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý predloží ponuku s najnižšou cenou.
15. Predpokladaná hodnota zákazky:
25 413,99 eur bez DPH
16. Uplynutie lehoty viazanosti cenových ponúk
28. 7. 2019

V Roštári dňa 21. 3. 2019
Spracovala: Ing. Anna Hlaváčová
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Objednávateľ:
Obec Roštár

Zákazka:
Rekonštrukcia chodníka od RD č. 35 po RD č. 62 v Roštári

Cenová ponuka
Por.

Kód

číslo

cenníka

Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla,

Množstvo

Merná

výkaz - výmer

výmera

jednotka

Jednotková
cena v eur bez
DPH

Cena spolu
v eur bez
DPH

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

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

PRÁCE A DODÁVKY
HSV
1 - ZEMNE PRÁCE
1

221

Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 50
mm, nad 200 m2

589,000 m2

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

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

5 - KOMUNIKÁCIE
2

221

3

MAT

4

MAT

5
6

Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 60 mm sk. C
nad 300 m2

585,000 m2

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

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

Materiál piesok frakcia 0-8

2,100 t

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

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

Materiál piesok frakcia 4-8

96,000 t

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

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

MAT

Materiál piesok frakcia 8-16

105,000 t

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

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

MAT

Dlažba zámková hr. 60 mm, 100x200 mm, šedá

585,000 m2

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

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

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

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

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE
7

221

8

MAT

9

221

Oprava a doplnenie. chodník. obrubníka betón.
ležatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15

386,000 bm

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

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

Obrubník chodníkový 100x7x205

386,000 kus

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

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

Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok,
odvoz a uskladnenie

105,000 t

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

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

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

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

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

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

DPH:
Cena spolu v eur s DPH:

Obchodné

meno: ...........................................................

IČO: ...............

DIČ: .....................................

Dátum:

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

Pečiatka a
podpis:

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

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

