Výzva na predloženie ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou
Zákazka podľa § 117 Zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len zákon).

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO
00312461, DIČ : 2020530864 zabezpečuje zákazku pod názvom „Vybudovanie chodníka –
Hlavná ul. Drahovce . Jedná sa o zákazku s nízkou hodnotou na stavebné práce na území
obce Drahovce.
1/ Predmet zákazky:
Verejné obstarávanie na zákazku „Vybudovanie chodníka – Hlavná ul. Drahovce “
2/ Druh zákazky :
Práce
3/ Hlavné miesto dodania služby:
Obec Drahovce
4/ Stručný popis zákazky:
Predmetom zákazky je zabezpečiť proces verejného obstarávania v súlade s platnou právnou
úpravou – t.j. najmä so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi
súvisiacimi s procesom verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou a dotýkajúcimi sa
verejného obstarávania. Jedná sa o vybudovanie chodníka s položením 6 cm dlažby, podklad
so štrkodrvy, kameňa veľ. 32-63 mm, zhutnením, osadením obrubníkov cestných a parkových
5/ Predpokladaná hodnota zákazky:
do 5 000,00 € bez DPH
6/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia, ktorí sú
oprávnení dodávať a poskytovať dané práce a majú skúsenosti s ich dodávkou. Vyžaduje sa
predloženie dokladov na oprávnenie poskytovať dané práce./Výpis z OR, ŽL a pod./
V ponuke sa zaviaže zabezpečiť celý proces verejného obstarávania t.j. dodať práce na
zákazku najneskôr 60 dní od podpisu zmluvy s úspešným uchádzačom./ mimo prípadných
revíznych postupov/
Ponuku, teda cenu za kompletnú službu uchádzač predloží v členení:
Cena bez DPH:

DPH:
Cena celkom:
Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom. Úspešného uchádzača
vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy o dielo na predloženie vyššie uvedených
dokladov o oprávnení .
7/ Trvanie zmluvy : Podľa zmluvných podmienok
9/ Lehota na predkladanie ponúk:
10.11.2017 do 10,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:
NYX s.r.o., Šenkvická cesta 14/O, 902 01 Pezinok
urs@stonline.sk
10/ Dátum zverejnenia Výzvy na predloženie ponúk:
Výzva na predloženie ponúk bude zverejnená dňa 02.11.2017 na webovej stránke obce.
Následne bude výzva dňa 03.11.2017 zaslaná trom vybraným záujemcom schopným dodať
danú prácu v požadovanej kvalite a v požadovanom čase .

Príloha: Výkaz výmer /vytvorený z rozpočtu spracovaného verejným obstarávateľom bez
cien/

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa
Dňa: 31.10.2017

