OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov

Váš list číslo/zo dňa
-

Náš list číslo
S 346/R 679 /2015

Vybavuje
Kontakt
Makov
František Chuděj
0918 681 154 31.03. 2015
frantisek.chudej@makov.sk

Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu)
zákazka podľa §9, ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon)
1. Identifikácia obstarávateľa :
Názov :
Obec Makov
IČO :
00314129
Kontaktná osoba : Martin Pavlík – starosta obce, vo veciach zmluvných
František Chuděj – vo veciach administratívy
Sídlo:
Obec Makov
Makov č. 60
023 56 Makov
Telefón :
041 / 43 64 220 ,0905 502 509– Martin Pavlík
0918 681 154 – František Chuděj
Fax :
041 / 43 64 220
makov@makov.sk, frantisek.chudej@makov.sk
E-mail :
2. Predmet zákazky :
Diagnostika a posúdenie hmotnostného obmedzenia miestnych komunikácií.
Druh zákazky: poskytnutie služby (zákazka podľa §9, ods. 9 zákona)
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71631480-8 Služby týkajúce sa inšpekcie ciest
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie
Miesto dodania služby: Obec Makov
NUTS kód: SK 031
3. Opis predmetu zákazky :
Diagnostika a posúdenie vozoviek na miestnych komunikáciách:
MH0118 - Čierne, MD 18 –Šubiky, MD19 – Belone, MV 0348717 –Potok, MD24 01888 – Papaje a MD2918
- Zemanová v obci Makov.
Prehliadka, diagnostika, analýza súčasného stavu, výpočet zaťažiteľnosti a zvyškovej životnosti, odporúčanie
hmotnostného obmedzenia a prípadného ďalšieho postupu. Spracovanie záverečnej správy.
Požadovaný rozsah predmetu zákazky: vizuálna prehliadka cca 300 m každá MK
6ks – jadrové vývrty pre rozbor asfalt. Zmesí
0 ks – kopaná sonda pre určenie typu, hrúbky a zloženia- zabezpečí objednávateľ
6 ks - Laboratórny rozbor asfaltovej zmesi
Náklady na prípravu, zariadenia, merania...
Dopravné náklady, záverečné správy
Hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky nepresiahne limity podľa §9, ods. 9 zákona (jednoduchá zákazka). Predmet
zákazky bude financovaný z rozpočtu obce
4. Podmienky účasti :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:

-

doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra – kópia)

5. Požadované informácie v rámci prieskumu trhu – cenovej ponuky
a) Uchádzač spracuje ponukový rozpočet, ktorý musí obsahovať tieto údaje :
Položkovitý rozpočet podľa jednotlivých miestnych komunikácií v zmysle opisu predmetu zákazky.
Uchádzač uvedie cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
Ponuka musí obsahovať všetky požadované informácie. V opačnom prípade bude z hodnotenia vylúčená.
6. Kritériá na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk je cena za celý predmet zákazky s DPH.
7. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka

Zaslanie cenovej ponuky, ktorá tvorí podklad pre výber zmluvného partnera na uvedený predmet
zákazky nezakladá pre odosielateľa žiadne nároky na uzatvorenie objednávky na predmet
zákazky.
8. Cenovú ponuku je možné zaslať poštou na adresu :
Obec Makov, Makov č. 60, 023 56 Makov
alebo osobne odovzdať na adrese :
Obecný Makov, Makov č.60, 023 56 Makov
alebo zaslať na e-mailovú adresu : frantisek.chudej@makov.sk
v termíne do 08. apríla 2015 do 14°° hod.
S pozdravom

Martin Pavlík, v.r.
starosta obce

Príloha: Mapový podklad pasportu miestnych komunikácií
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