Verejný obstarávateľ:

Obec Kračúnovce, Kračúnovce č.350, 08701 Giraltovce

Predmet zákazky:

Oplotenie bytového domu v Kračúnovciach – stavebné práce.

Postup:

Výzva v rámci prieskumu trhu na predloženie cenových
ponúk na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Titl.
Sp. zn.:

Vybavuje : František Mašlej

Kračúnovce, dňa: 17.10.2017

Vec: Výzva na predloženie cenových ponúk - z a s l a n i e
Obec Kračúnovce, Kračúnovce č , 087 01 Giraltovce ako verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1 písm. d), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení plánuje realizovať zákazku na výber dodávateľa stavebných prác „ Oplotenie
bytového domu Kračúnovce.“
.
Týmto Vás vyzývame na účasť v predmetnom prieskume trhu na stanovenie
predpokladanej hodnoty zákazky : Oplotenie bytového domu Kračúnovce. Podrobné
podmienky Vám zasielame v prílohe.

...............................................................................
František Mašlej, starosta obce

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu na
určenie predpokladanej hodnoty zákazky.

Verejný obstarávateľ:

Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce

Predmet zákazky:

Stavebné práce pre stavbu: Oplotenie bytového domu
Kračúnovce

Postup:

Výzva na predkladanie cenových ponúk v rámci prieskumu
trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky.

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVEJ PONÚKY NA URČENIE PHZ
Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce ako verejný obstarávateľ
podľa § 7 ods. 1 písm. d), v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
platnom znení, plánuje realizovať zákazku na výber dodávateľa stavebných prác pre
realizáciu stavby „Oplotenie bytového domu Kračúnovce“.V rámci prieskumu trhu žiada
potencionálnych dodávateľov o predloženie predpokladanej hodnoty zákazky.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov a sídlo:
Obec Kračúnovce, Obecný úrad Kračúnovce č. 350
Štatutárny zástupca:
František Mašlej, starosta obce
IČO:
00322181
DIČ:
2020777561
Tel.:
+421 918 465 717
e-mail:
kracunovce@stonline.sk
Stránkové dni: pondelok – piatok od 7,30 hod. do 15,30 hod.
Kontaktná osoba: František Mašlej
PODROBNÝ POPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Nájomný bytový dom V Kračúnovciach vyžaduje oplotenie. K stavebným prácam je
vypracovaný jednoduchý rozpočet výkaz – výmer.
Popis položky
Práce a dodávky HSV
Zakladanie
Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25
Zvislé a kompletné konštrukcie
Osadenie stĺpika plotového železobetónového prefabrikovaného
plného alebo s drážkami
Stĺpik plotový železobetónový KZV 5-220 15x15x275
Betónový prefabrikát, plotová doska, rozm. 2000x50x500 mm
Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2,60 m so
zabetónovaním
Pletivo (zelené), výška 180 cm

MJ

Množstvo
celkom
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4,850
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21,000

ks
ks
ks

21,000
80,000
22,000

bal

2,000

Cena

Stĺpik oceľový plotový, výška 2,5 m
Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej
Práce a dodávky PSV
Konštrukcie doplnkové kovové
Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou od 1,6 do 2,0 m
Celkom

ks
ks

23,048
80,000

m

46,000

K cenovej ponuke verejný obstarávateľ potrebuje zistiť predpokladanú hodnotu zákazky.
Rozdelenie zákazky: Predmet zákazky tvorí jeden celok. Uchádzač predkladá ponuku na
predpokladanú hodnotu zákazky za celý predmet zákazky.
Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
Miesto realizácie predmetu zákazky: Bytový dom Kračúnovce
Lehota na predkladanie cenových ponúk na PHZ: do 27.10.2017, najneskôr do 10:00 hod.
KRITÉRIA NA VYHODNOTENIE PONÚK NA PHZ:

Predpokladaná hodnota zákazky sa určí ako priemer cenových ponúk.
SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK:

a)

Uchádzač predloží cenovú ponuku na určenie PHZ vyplnením priloženého výkazu výmeru v slovenskom jazyku nasledovne:
v listinnej podobe, ktorú uchádzač doručí osobne alebo poštovou službou na adresu:
Obecný úrad Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce

osobne na základe potvrdenia o prevzatí výkazu – výmeru formuláru v zalepenej
obálke s nápisom: Oplotenie bytového domu – neotvárať!
c)
emailom.
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
b)

Prieskum trhu nevedie k uzatvoreniu odberateľsko – dodávateľského vzťahu a slúži
verejnému obstarávateľovi len na informatívne účely – určenie predpokladanej hodnoty
zákazky. Preto verejný obstarávateľ nebude oznamovať uchádzačom výsledky prieskumu
trhu.
Kračúnovce, dňa: 17. 10.2017

.............................................................
František Mašlej, starosta obce
Verejný obstarávateľ:

Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350, 087 01 Giraltovce

Predmet zákazky:

Stavebné práce pre stavbu: Oplotenie bytového domu

Postup:

Výzva na predkladanie cenových ponúk v rámci prieskumu
trhu na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky.

CENOVÝ FORMULÁR Výkaz - výmer
Uchádzač:
(meno a priezvisko/ obchodné meno / označenie skupiny

(bydlisko/ sídlo/ miesto podnikania)

(IČO, DIČ)

..........................................................................................................................
(údaj o zápise v príslušnom registri, ak účastník je zapísaný v takomto registri)

Položky

MJ

Počet

podľa rozpisu

ks

1

Cena v € bez DPH

Navrhovaná cena SPOLU v € bez DPH
Sadzba DPH v %

20

Výška DPH v €

SUMA SPOLU v € vrátane DPH:
Prehlásenie uchádzača:
Súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania, súťažných podkladoch a ich prílohách. Vyššie uvedené
ceny sú konečné ceny za kompletné dodanie predmetu zákazky.

Vyhotovil:
Miesto a dátum:
Pečiatka a podpis uchádzača:

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

