OBEC KÚTY
Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 0'1 Kúty
IČO: oo 309672. tel. č.: 034/6999622. fax: 034/6597506. obec.kuty@post.sk.

www,kuty,sk

Číslo: 1270/2013
V Kútoch, 17.9.2013

Vybavuje: Valová/0346999622

Zadanie zákazky
Spôsob vykonania
Predmet zákazky:

prieskumu
II

trhu: Písomný prieskum

trhu

Stavba komunikácie Na Hliníku".

V zmysle zákona Č. 95/2013 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákon Č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9 ods. 9
verejný obstarávateľ Obecný úrad, Nám. Radlinského 981, 908 01 Kúty zadáva
zákazku na uskutočnenie stavebných prác Stavba komunikácia Na Hliníku".
II

V prípade, že máte záujem :sa verejného obstarávania zúčastniť, zašlite svoju
cenovú ponuku podľa nasledovného zadania.
Podrobný opis predmetu zákazky:
Oížka cesty bude 60,5 m , obrubníky sú už osadené, takže je potrebné urobiť
pokládku konštrukčných vrstiev miestne] komunikácie:
- štrkodrva hr. 15 cm
- podklad z kameniva 32/63 hr. 25 cm
- asfaltobetonový betón ABS II hr. 7' cm
- asfaltový betón ABJ II hr. 5 cm.
Kritérium

hodnotenia:

Predpokladaná
Miesto dodávky:

- najnižšia cena

cena zákazky: 19.160,- € bez DPH
Obec Kúty

Termín plnenia predmetu

zákazky: od 07.10.2013 do 15.11.2013

K cenovej ponuke musí uchádzač priložiť:
a) Doklad o oprávnení podnikať alebo živnostenské oprávnenie
o zapísaní
v profesijnom
zozname
vedenom
profesijnou
(Úradom pre verejné obstarávanie).
b) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie:
názov firmy, adresu, kontaktnú osobu,
- telefónne číslo,

alebo doklad
organizáciou

-

faxové číslo,
elektronickú adresu
IČO

Zdroj finančných prostriedkov: Predmet zákazky obstarávania bude financovaný z
kapitálových prostriedkov, bezhotovostným stykom po prevzatl predmetu zákazky.
Platba za uskutočnenie predmetu zákazky sa bude realizovať v eurách. Preddavok
obstarávate I' neposkytuje. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia.
Spôsob vzniku záväzku:
• objednávka a a po prevzatí stavebných prác následná fakturácia
Cenovú ponuku zašlite poštou alebo doručte osobne na adresu: Obecný úrad, Nám.
Radlinského 981,908 01 Kúty, v termíne do 2.10.2013 dq 12:00 hod. Obálku
označte heslom "Stavba komunikácia Na Hliníku" a slovom "n~otvárat"'.

»«

Ing. Branislav Vávra
starosta obce

Príloha: Hodnotiaca tabul'ka
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Hodnotiaca tabuľka"

Stavba komunikácia Na Hliníku"

Kút
u ry - N a HI"rm'k u
Popis

P.Č.

MJ

Množstvo

Jednotková cena
v€ bez DPH

Zemné práce
1. Úprava pláne so zhutnením
2. Uloženie sypaniny do násypov 95%PS
3. Štrkodrva 0/22 do násypov
Komunikácie
4.

Podklad 32/63 s výpln.kamenivom

6

Asfaltobetón ABS " 70 mm

7
8
9

15,00

3

15,00

2

439 OO

2

414,00

2

348,00

2

348,00

m2
m~

30,20
30,20

m
hr. 250 mm

Asfaltobretón ABJ " 50 mm
Rigól dláždený do lôžka z bet.dosiek
Betónová dlažba 50x25x8 cm

cena celkom

439,00

3

m
m

Podklad zo štrkodrvy hr.150 mm

5.

m2

m
m
m

v€s DPH

Cena celkom
v€ bez DPH

v€s

DPH

