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Zn.436/16

vybavuje : M.Piovarči
tel.: 0905292557

V Hybiach , dňa 7.7.2016

Vec : Výzva na predloženie ponuky – zaslanie
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky:
Oprava výtlkov miestnych komunikácii v obci Hybe
za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky.
Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Zároveň žiadame o predloženie oprávnenia na podnikanie v predmete zákazky.
Pokiaľ všetky predložené ponuky nepresiahnu výšku finančného limitu uvedeného v §
4 ods. 2 písm. b) a c), Vaša ponuka bude zároveň slúžiť pre účely výberového konania.
Ponuku je potrebné predložiť poštou, osobne alebo mailom v termíne do 15.7.2016.
Po vyhodnotení ponuky bude vyhotovená záväzná objednávka, ktorá Vám bude
následne doručená.
Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný
predmet obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou.

S pozdravom
Martin Piovarči
starosta obce Hybe

Príloha:
Špecifikácia predmetu zákazky/ súťažné podklady
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Súťažné podklady
Oprava výtlkov miestnych komunikácii v obci Hybe

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Hybe
IČO: 00315231
tel.: 044/5296121
e-mail: hybe@hybe.sk

2.

Typ zmluvy a predmet zákazky:
Objednávka na predmet zákazky: „Oprava výtlkov miestnych komunikácii v obci Hybe“

Podrobný opis a spôsob stanovenia ceny za 1m2 opravy výtlku:
Cena obsahuje
- zasekanie alebo zarezanie okrajov obrusnej vrstvy do pravidelných plošných tvarov,
- odstránenie úlomkov uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov
zmesí, nánosov a pod.,
- spojovací postrek asfaltovou emulziou,
- vyplnenie výtlku asfaltom obaľovanou zmesou hr. do 8 cm,
- zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi.
- zaliatie spojov katiónoaktívnou asfaltovou emulziou
Predpokladaná hodnota zákazky: 10 000.- € bez DPH
3.

Miesto poskytnutia služby: Hybe

4.

Realizácia zákazky: do 15.10.2016

5.

Lehota na predloženie ponúk: do 15.7.2016

6.

Miesto predkladania ponúk: predloženie v listinnej forme na adresu uvedenú v bode 1
alebo v elektronickej forme na mailovú adresu hybe@hybe.sk

7.

Jazyk ponuky: slovenský

8.

Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu verejného obstarávateľa.

9.

Podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (informatívny výpis zo ŽR alebo OR).

10. Kritériá na hodnotenie ponúk : cena a kvalita

