OBEC MAKOV
Makov 60, 023 56 Makov
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Vybavuje
Kontakt
Makov
František Chuděj
0918 681 154 25.01. 2018
frantisek.chudej@makov.sk

Výzva na predloženie ponuky (prieskum trhu)
zákazka v súlade s ustanovením §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (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 :
0905 502 509– Martin Pavlík
0918 681 154 – František Chuděj
makov@makov.sk, frantisek.chudej@makov.sk
E-mail :
2. Predmet zákazky :
Stavebné práce traktorbagrom pri opravách miestnych komunikácií
3. Opis predmetu zákazky :
Rozsah zákazky spočíva v zabezpečení prác traktorbagrom podľa potrieb obstarávateľa pri úpravách miestnych
komunikácií v obci Makov počas roka 2018 – prevažne pri obnove funkčnosti priekop, osádzaní odvodňovacích
žľabov. Presný rozsah prác ani lokalita nie je určená a jednotlivé výkony budú priebežne objednávané počas
roka v závislosti na aktuálnych potrebách Obce Makov na úseku miestnych komunikácií.
Práce budú v prevažnej miere spočívať vo: - výkope a údržbe existujúcich priekop - podmienkou je vybavenie
stroja svahovacou lyžicou
- Výkope rýh pre odvodňovacie žľaby
- rozvoze materiálu na komunikácie a jeho planírovanie
- osádzanie panelov a betónových podvalov na spevnenie MK
4. Hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky 20 000 € bez DPH. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce

5. Podmienky účasti :
Verejný obstarávateľ preverí:
- doklad o oprávnení poskytovať službu na predmet zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra)
- vybavenie stroja svahovacou lyžicou
6. Požadované informácie v rámci prieskumu trhu – cenovej ponuky
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1. Uchádzač spracuje ponukový rozpočet, ktorý musí obsahovať tieto údaje :
Vybavenie stroja - podmienkou je svahovacia lyžica
Cena za 1 hodinu práce stroja – v cene musia byť zarátané prepravné náklady na presun stroja !
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.
7. Kritériá na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk
Kritériom na vyhodnotenie informatívnych cenových ponúk je celková cena za :
- 1 hodinu práce stroja s DPH v EUR vrátane presunu stroja
8. Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude objednávka

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 02. februára 2018 do 13°° hod.
S pozdravom

Martin Pavlík
starosta obce
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