Obec Stráňany, Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník, IČO: 00330183

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa zákona č. 343/2015/§117
zákona/ o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov/ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZoVO“/ zákazka na uskutočnenie
stavebných prác- predmetu zákazky s názvom „ Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci
Stráňany.

Obec Stráňany v zmysle § 117 ods.1 ZoVO, týmto vyzýva oprávnených
zhotoviteľov/potencionálnych záujemcov / na predloženie ponuky pre daný predmet zákazky.

1.Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa:
Sídlo:
Okres:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Telefón:
E-mail:
Bankové spojenie:

Obec Stráňany
Stráňany 17, 065 33 Veľký Lipník
Stará Ľubovňa
00330183
2020698834
Viera Kravčáková, starostka obce
0948 577 588
obecstranany@slnet.sk
Prima banka SK36 5600 0000 0088 1212 4005

2. Predmet zákazky-verejného obstarávateľa:
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – „Rekonštrukcia miestnej komunikácie“

3. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné a zemné práce.
Zemné práce: rozoberanie dlažby z betónových dlaždíc, frézovanie asfaltového podkladu do
500m2, odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, vodorovné premiestnenie výkopu z horniny
1-4 nad 20-50m na stavenisku, nakladanie neuľahnutého výkopu z hornín tr. 1-4 do 100m3,
uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny z mierou zhutnenia 103%, hutnenie bokov násypov,
úprava pláne na stavbách ciest v zárezoch so zhutnením.
Zakladanie: Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1-4 pod násypy.
Vodorovné konštrukcie: Podklad pod žľabovku a žľab v ploche vodorovnej alebo
v sklone do 1:5 hr 30-100mm z kameniva ťaženého.

Komunikácie: Podklad z kameniva hrubého drveného veľ.0-22mm- podkladka
finišerom, spevnenie krajníc, zásyp prepadnutých miest na krajnici, alebo komunikácii, vyrovnanie
povrchu doterajších krytov, postrek asfaltový infiltračný, asfaltový betón vrstva obrusná, úprava
zálievky dilatačných alebo pracovných škár zálievkou, alebo náterom.
Ostatné konštrukcie a práce-búranie: Osadenie cestného obrubníka, osadenie žľabu
z betónu, osadenie odvodňovacieho žľabu, búranie rúrového priepustu.
Rozpočet na doplnenie ceny a výzva na predkladanie cenovej ponuky je na stránke
www.stranany.sk

4. Miesto dodania
Obec Stráňany
5. Typ zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania bude vypísaná objednávka na predmet zákazky , ktorú
predloží objednávateľ.
5. Lehota dodania cenovej ponuky
Do 31.07. 2021 do 14.30 hod. – osobne, poštou, emailom

6. Predpokladaná hodnota zákazky
Stavebné práce –„Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Stráňany -16617,-€ bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená ako cena za ktorú sa obvykle predáva
rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase vyhlásenia výzvy a to na základe
prieskumu trhu.

7. Kritéria hodnotenia
Najnižšia cenová ponuka z DPH
8. Obsah ponuky
Cenová ponuka na celý predmet zákazky v € z DPH
9. Podmienky financovania predmetu zákazky
Financovanie predmetu zákazky bude Úradu vlády Slovenskej republiky

V Stráňanoch 21.07.2021

Viera Kravčáková
starostka obce

