Výzva na predloženie ponuky

Verejný obstarávateľ Obec Drahovce, Obecný úrad, Hlavná 429/127, 922 41 Drahovce, IČO
00312461, DIČ : 2020530864 pripravuje prepojenie vodovodných rádov a zokruhovanie
existujúcich vodovodov za účelom ich lepšieho využitia a získania tlakových pomerov. Z toho
dôvodu zabezpečuje obec Drahovce prípravu projektovej dokumentácie na túto akciu formou
verejného obstarávania..
1/ Predmet zákazky:
Drahovce – rekonštrukcia vodovodu „Rad A“ a „Rad 1“
2/ Druh zákazky :
Služba, kategória 17, referenčné číslo CPC od 70300000-4 do 70340000-6
3/ Hlavné miesto poskytovania služieb:
Obec Drahovce
4/ Stručný popis zákazky:
Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné práce na realizáciu stavby
Drahovce – rekonštrukcia vodovodu „Rad A“ a „Rad 1“. Jedná sa o rekonštrukciu a zmenu
profilu vodovodného potrubia „Rad A“ z PVC potrubia D 160 na HDPE potrubie D 200
v dĺžke cca 658 m. Rekonštrukciu a zmenu profilu „Rad 1“ upraví na svetlosť PVC potrubia
z D 110 na HDPE D 160 po napojenie „Radu 4“ v dĺžke cca 395 m a rekonštrukciu „Rad 1“
z PVC potrubia D 110 na potrubie HDPE d 110 v dĺžke cca 518 m po napojenie „Radu 6“.
Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa Sadzobníka pre navrhovanie
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA, príloha č. 3. Projekt
musí obsahovať situáciu stavby na podklade katastrálnej mapy
Popis predpokladaného rozsahu prác
•
•

projekt stavby pre stavebné povolenie a realizáciu
rozpočet

Predpokladaný rozsah prác
•
•

zameranie súčasného stavu riešeného priestoru - podklad pre projektové riešenie
návrh riešenia

5/ Predpokladaná hodnota zákazky:

Do 10 000,- € bez DPH .

6/ Požiadavky na dodávku:
Termín dodania projektovej dokumentácie do: 30.09.2018
7/ Podmienky účasti:
Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení poskytovať danú
službu a majú skúsenosti /s projektovými prácami obdobného charakteru/ s dodávkou
obdobných služieb. Vyžaduje sa predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované
služby.
Predloženie ponuky vyžaduje obhliadku miesta dodania prác, ako aj konzultáciu so
zástupcom verejného obstarávateľa.
Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
Za celú dodávku diela.
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 .
8/ Trvanie zmluvy : podľa bodu 6, pri splnení vyššie uvedenej požiadavky verejného
obstarávateľa
9/ Lehota na predkladanie ponúk:
27.06.2018 do 10,00 hod elektronicky na adresu zástupcu verejného obstarávateľa:
nyxsro@gmail.com

10/ Dátum zverejnenia: Výzva je zverejnená na stránke obce dňa 20.06.2018 a následne
zaslaná trom vybraným záujemcom na predloženie ponúk .

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa
Dňa. 19.06.2018
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