Výzva na prekladanie ponúk v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o
Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Obec RAKOVO
Rakovo 8
038 42

VEC: Výzva na predloženie ponuky
Dovoľujeme si osloviť Vás touto cestou s výzvou na predloženie ponuky.
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie.

1. Identifikácia zadávateľa:
Obec Rakovo
IČO :
00647365
Kontaktná osoba: Patrik Antal
Telefón: 0911 22 89 93
Email: obec@rakovo.sk

2. Vymedzenie predmetu prieskumu:
Všetky ceny žiadame uviesť vrátane dopravy, príprav, čistenia a vykonania samotného položenia
asfaltocementu.

3. Obsah ponuky a spôsob doručenia:
Ponuka musí obsahovať najmä tieto náležitosti:
Rozpočet s cenou v EUR bez DPH, DPH a celkovú cenu s DPH.
V obstarávacej cene je zahrnutá aj doprava, príprava, čistenie, úprava poklopov kanalizačných
a vodovodných, živičný postrek, vyrovnanie podkladu a vykonanie samotného položenia
asfaltocementu.

Výzva na prekladanie ponúk v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o
Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín odovzdania ponuky: do 12.02.2018 do 09:00hod.
Možnosti doručenia ponuky:
- E - mailom, poštou, kuriérom alebo osobne na adresu:
- Obecný úrad, Rakovo 8, 038 42 - podateľňa (označenie - verejné obstarávanie- cenová
ponuka - rekonštrukcia miestnej komunikácie - neotvárať)
- e-mailom: s označením: VO- cenová ponuka- rekonštrukcia miestnej komunikácie

1. Opis predmetu zákazky:
Obec Rakovo požaduje vykonať minimálne tieto úkony:
vyčistenie a príprava miestnej komunikácie
asfaltový postrek spojovací PS 0,50 kg/m2 – 4000 m2
napojenie styčných plôch asfaltu s vybúraním asfaltu - 25m
výšková úprava ventilov s vysekaním a s nadvihnutím s materiálom – 55 ks
výšková úprava kanalizačných poklopov s vysekaním, nadvihnutím
a s použitím materiálov od firmy SIKA – 18 ks
f) vyrovnanie podkladu asfaltom v minimálnej hrúbke 30 mm – 4000 m2
g) vrchná pokládka v minimálnej hrúbke- asfaltový betón AC 11 tr. II, hr. 50 mm – 4000 m2
a)
b)
c)
d)
e)

Žiadame uviesť záruku.

2. Spôsob vyhodnotenia ponúk:
Do vyhodnotenia budú zahrnuté len ponuky, ktoré budú obsahovať požadované náležitosti a
budú doručené v určenom termíne.
Termín vyhodnotenia ponúk: do 12.02.2018 do 13:00 hod.
Termín plánovanej realizácie je jún až september - 2018
Tešíme sa na Vašu ponuku a zostávame s pozdravom

Patrik Antal
starosta obce

