Výzva na predkladanie ponúk
(Podprahová zákazka – Stavebné práce)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Dubovany
Sídlo organizácie: Obec Dubovany, Dubovany č. 200, 922 08
Kontaktné miesto: Obec Dubovany, Dubovany č. 200
IČO: 00 312 479
kontaktná osoba: Miroslav Michalčík
Telefón: 0905 427 119
Elektronická pošta: dubovany@dubovany.sk
Internetová adresa: www.dubovany.sk
2. Predmet zákazky
Uskutočnenie stavebných prác.
3. Názov predmetu zákazky:
Rekonštrukcia spevnenej plochy pri ceste II/504, Dubovany
4. Opis predmetu zákazky:
Rekonštrukcia jestvujúcej spevnene plochy na parcele č. 272/4 v kat. úz. Dolné Dubovany.
Jestvujúca konštrukcia bude v celom rozsahu vybúraná a nanovo vybudovaná z povrchom
z betónovej dlažby olemovaná zapusteným cestným obrubníkom. V rámci rekonštrukcie bude
premiestnený prístrešok prímestskej autobusovej dopravy bližšie k nástupnej ploche.
5. Miesto dodania predmetu zákazky
Obec Dubovany, parcela č. 272/4 v kat. území Dolné Dubovany
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
7. Spoločný slovník obstarávania
8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Objekt spevnených plôch rieši vo svojej časti rekonštrukciu jestvujúcej spevnenej plochy pri
ceste II/504, ktorá je vybudovaná ako celok z asfaltového betónu a v súčasnosti nie je v technicky
vyhovujúcom stave pre plánovanú prevádzku. Plocha na parcele 272/4 bude úplne vybúraná a bude
na okrajoch olemovaná zapustenými cestnými obrubníkmi. Samotná spevnená plocha bude
vyhotovená podľa výkresovej časti projektu a bude mať povrch z betónovej dlažby. Ostatné plochy
pri napojení spevnených plôch, ktoré budú z dôvodu výškového napojenia dotknuté, budú
z asfaltobetónu. Celkovo má plocha rozmery 24.3 m x 4,3 m. V rámci plochy bude presunutý
prístrešok. Okraj komunikácie z asfaltového betónu na napojení bude riešený zarezaním
a odfrézovaním časti vozovky z každej strany pre osadenie nových spevnených plôch
s preplátovaním dvoch vrstiev asfaltobetónoveho krytu vozovky a ložnej vrstvy, Okraj bude
vyspravený bitúmenovou páskou pre plynulé a trvácne dopojenie pôvodných a nových plôch.
Pozdĺžny sklon kopíruje jestvujúce výškové pomery na ceste II/504. Dopravný režim na priľahlých
jestvujúcich účelových komunikáciách zostane v celom priľahlom území zachovaný.
9. Možnosť predloženia variantných riešení:
Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení.

10.Trvanie zmluvy alebo lehota pre ukončenie dodávky:
Predpokladané ukončenie dodávky 15.11.2016
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet obstarávania bude financovaný z rozpočtu obstarávateľa
12. Podmienky účasti záujemcov:
§ 26 ods. 1 písm. f – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať
službu – dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname
vedenou profesijnou organizáciou – doklad musí byť notársky overení s dátumom nie starším ako
tri mesiace
13. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk dátum: do 07.10.2016, čas: do 12:00 hod.
Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť je adresa obstarávateľa uvedená v bode 1.
14. Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania ponúk: 10.10.2016 o 16:00 hod.
Miesto otvárania ponúk: Obec Dubovany, Obecný úrad Dubovany, Dubovany 200
15. Kritériá na hodnotenie ponúk:
1. Najnižšia cena celkom v EUR (s DPH).
16. Lehota viazanosti ponúk:
Do 15.11.2016
17. Použitie elektronickej aukcie:
Nepoužije sa.
18. Ďalšie informácie
Obhliadka miesta zákazky je možná po telefonickom dohovore so štatutárom obce Dubovany
– starosta obce p. Miroslav Michalčík, telefón 0905 427 119.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie: Miroslav Michalčík

V Dubovanoch, dňa 22. 09. 2016
Miroslav Michalčík
Starosta obce v.r..

