VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ : Obec Poluvsie, Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec

-----------------------------------------------------------------------------------------VÝZVA K SÚŤAŽI
(zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
1. Identifikácia obstarávateľa :
Obstarávateľ : Obec Poluvsie
Sídlo : Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
Štatutárny zástupca : Martin Šujan, starosta obce
IČO : 00318418
DIČ : 2021162781
Telefón : 046/5442102, 0917940882
E-mail : poluvsie@poluvsie.sk
2. Adresa a kontaktné miesto, na ktorom možno získať doplňujúce informácie :
Obecný úrad Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec
tel. : 046/544 21 02, 0917940882, e-mail : poluvsie@poluvsie.sk
3. Názov zákazky : Zimná údržba miestnych komunikácií
4. Zdroj finančných prostriedkov a spôsob platby : Financovanie bude zabezpečené z vlastných zdrojov.
Obstarávateľ uhradí celkovú dohodnutú cenu na základe vystavenej faktúry, ktorej neoddeliteľnou
súčasťou bude podpísaný preberací protokol s odstránením všetkých vád a nedorobkov. Splatnosť
faktúry bude do 14 dní od jej doručenia.
5. Opis predmetu zákazky :
5.1. Predmetom zákazky je zimná údržba miestnych komunikácií v zimnom období 2016/2017,
t.j. od 1.11.2016 do 31.3.2017, v katastri obce Poluvsie - miestne komunikácie a verejné
priestranstvá, zabezpečovaná :
- priebežným odstraňovaním snehovej pokrývky za podmienok podľa bodu 5.2.,
- posypom inertným materiálom na základe vyžiadania obstarávateľom s pohotovosťou
24 hodín denne, počas pracovných dní, sobôt, nedieľ, sviatkov a dní pracovného pokoja.
5.2. Na odstraňovanie snehu je potrebné nastúpiť v prípade, že napadne 8 cm snehu. Miestne
komunikácie musia byť upravené tak, aby boli prejazdné v celej šírke telesa cesty. Na
komunikáciách nesmie byť ujazdená vrstva snehu viac ako 5 cm. Dodávateľ nasadí mechanizmus
na údržbu tak, aby bol výkon služby efektívny a nepredražoval sa. Miestne komunikácie musia
byť rozhrnuté do 500 hod. ráno.
5.3. Posyp inertným materiálom bude objednaný individuálne, na základe telefonickej objednávky
zástupcu obstarávateľa. Nástup mechanizmu na posyp miestnych komunikácií inertným
materiálom musí byť zabezpečený do 1 hodiny od zadania telefonickej objednávky prípadne
podľa dohody.
5.4. Podpisovanie výkazov sa bude vykonávať na druhý kalendárny deň vždy za predchádzajúci
kalendárny deň (v prípade soboty a nedele vždy v pondelok).
Je nevyhnutné, aby si každý uchádzač vykonal ohliadku miesta dodania služby tak, aby si sám overil a
získal potrebné informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené
s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu uchádzača. Termín obhliadky je možné
dohodnúť na telefónnom čísle 0917940882.
6. Typ zmluvy : zmluva o dielo.
7. Rozsah ponuky : cenová ponuka na celý predmet obstarávania. Náklady spojené s vypracovaním
ponuky znáša uchádzač.

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH : 600,- EUR (predpokladané náklady na zimnú údržbu od
1.11.2016 do 31.3.2017).
9. Splnenie podmienok účasti treba preukázať : dokladom o oprávnení podnikať v predmete obstarávania,
kópia výpisu z obchodného registra alebo živnostenského registra.
10. Obsah ponuky :
- doklady na plnenie podmienok účasti,
- nakoľko obstarávateľ nevie stanoviť počet výkonov služby (opakovaní), požaduje určiť cenu na
1 hodinu výkonu (práce) mechanizmu nasledovne :
Cena za výkon služby (odhrnutie snehu / posyp / pohotovosť)
Cena za 1 hodinu práce mechanizmu pri
odhŕňaní snehu bez DPH
Cena za 1 hodinu práce mechanizmu pri
posype inertným materiálom bez DPH
(vrátane ceny posypového materiálu)
Cena za pohotovosť za 1 mesiac bez DPH
-

ponuková cena bude obsahovať všetky náklady spojené s plnením zákazky pri dodržaní zákona
o cenách,
do cenovej ponuky žiadame uviesť, či uchádzač je alebo nie je platiteľom DPH.

11. Miesto a termín predkladania ponúk : ponuky je potrebné zaslať alebo osobne odovzdať na Obecný
úrad Poluvsie, Poluvsie 251, 972 16 Pravenec v lehote do 17.10.2016 do 1500 hod.
12. Lehota viazanosti ponuky : 30 dní od predloženia ponuky.
13. Hodnotenie ponúk : na základe najnižšej ponúknutej ceny (vrátane DPH).
14. Zrušenie súťaže: Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyhlásenú súťaž zrušiť v prípade, ak ani jeden
z uchádzačov nesplní podmienky podľa súťažných podkladov v celom rozsahu, resp. v prípade ak sa
zmenili okolnosti, za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo, predložené ponuky prevyšovali
finančné prostriedky, ktoré sú na danú akciu schválené v rozpočte obce alebo bez udania dôvodu alebo
budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
15. Za opis predmetu obstarávania : Martin Šujan

V Poluvsí, 6.10.2016

......................................................
Martin Šujan
starosta obce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tel. : 046/544 21 02, 046/544 10 30
Fax : 046/544 10 30
e-mail : poluvsie@poluvsie.sk

Bankové spojenie :
SK05 0200 0000 0000 1632 7382
BIC : SUBASKBX

IČO : 00318418
DIČ : 2021162781

