Výzva na predkladanie cenovej ponuky
„Oprava miestnych komunikácií“
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
Identifikácia obstarávateľskej organizácie:
Názov:
Mesto Handlová
Námestie baníkov č. 7
972 51 Handlová
V zastúpení:
Ing. Rudolf Podoba, primátor mesta Handlová
IČO:
318 094
Kontaktné miesto: Mestský úrad, Námestie baníkov č. 7, 972 51 Handlová
Kontaktná osoba:
Jana Grenčíková
Telefón:
0917/912 593
Fax:
046/519 25 42
E-mailová adresa: jana.grencikova@handlova.sk
1. Predmet zákazky:
Oprava miestnych komunikácií v Handlovej na ul. Robotnícka – chodník, ul. kpt. Nálepku (Tčko), prepoj ul. Robotnícka a Ligetská, ul. Brigádnická, ul. Údernícka – chodník. Podrobný
opis predmetu zákazky (výkaz-výmer a technický popis) je uvedený v prílohe č.1 tejto výzvy.
2. Názov predmetu zákazky:
„Oprava miestnych komunikácií“
3. Rozdelenie predmetu zákazky:
Požaduje sa ponuka na celý predmet zákazky.
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto plnenia predmetu zmluvy: mesto Handlová
- ul. Robotnícka – chodník,
- ul. kpt. Nálepku (T-čko),
- prepoj ul. Robotnícka a Ligetská,
- ul. Brigádnická, ul. Údernícka – chodník.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný predmet: 45233100-0 - stavebné práce na výstavbe diaľnic a ciest
6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Práce budú realizované na celý predmet obstarávania.
7. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
8. Lehota pre skončenie prác:
Termín skončenia prác: 04/2018
9. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania:
9.1 Zákazka bude financovaná z rozpočtu mesta Handlová. Fakturácia vykonaných prác sa
uskutoční po ukončení diela do 04/2018.
10. Podmienky účasti záujemcov:
10.1 Záujemca/uchádzač preukazuje osobné postavenie:
Dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce: uchádzač preukáže splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní, že je oprávnený uskutočňovať stavebné práce.

11. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:
Lehota na predkladanie ponúk - dátum: 28.07.2017 čas: 9:00 hod.
Adresa na ktorú sa majú doručiť: e-mailom na adresu jana.grencikova@handlova.sk
12. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: maximálne 148 240,93 €
13. Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena
14. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo
chráneného pracoviska: neprichádza do úvahy
15. Použitie elektronickej aukcie: nepoužije sa

Handlová, 19.06.2017

Ing. Rudolf PODOBA
primátor mesta Handlová

