
      MESTSKÁ  ČASŤ   KOŠICE – KAVEČANY,   ŠIROKÁ  17/A,  PSČ   040 01  KOŠICE

 

Vec:  Výzva na zaslanie cenovej ponuky
        

VÝZVA
 

na predkladanie ponúk v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 
Z.  z.  o  verejnom  obstarávaní  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších 
predpisov a smernice MČ Košice-Kavečany.

1.        Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                  Mestská časť Košice-Kavečany                                               
IČO:                     00690902 
Štatutárny orgán:  Ing. Ján Kupec, starosta
Sídlo:                    Široká 17/A, 040 01 Košice                               

            
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Róbert Moško
Telefón: 055/63 341 00
Pracovný kontakt pre vysvetlenie výzvy: webmaster  @  kosicekavecany.sk  

E -mail pre podanie ponuky:   robert.mosko@kosicekavecany.sk     

2.        Názov predmetu zákazky: 

Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií.

Zákazka je na dodanie služby.
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  Kavečany, dňa:  12.6.2014

  Vybavuje : Ing. Moško

   Naša zn.:         /2014-Moš
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3.        Stručný opis predmetu zákazky: 

Vysprávky výtlkov miestnych komunikácií:
− zarezanie okrajov výtlkov
− vysekanie a vyčistenie výtlkov
− spojovací postrek  asfaltom
− vyplnenie výtlku asfaltovým betónom (AC)  tr. II,
− zhutnenie a odstránenie prebytočného  materiálu
− odvoz  sutiny s naložením aj zložením na skládku a s poplatkom za skládku.

Pre  uvedené práce žiadame uviesť jednotkovú cenu na m² pre hrúbky 40, 50 a 60 mm 
asfaltobetónu a pre plochy výtlkov do 5 m², 5 - 20 m² a 20 - 50 m². 

 

4.      Predpokladaná hodnota zákazky (bez DPH): 

3 300,- € 

5.      Základné zmluvné podmienky: 

Miesto dodania služby: MČ Košice-Kavečany
Lehota na dodanie predmetu zákazky: júl-august 2014
Splatnosť faktúr: do 30 dní od dodania predmetu zákazky

 
6.      Lehota na predkladanie ponúk: 

do 23.06.2014, do 17:00 hod.

7.      Stanovenie ceny

Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za dopravu na miesto dodania služieb. Cenu je  
potrebné  spracovať  na  základe  požadovaného  rozsahu  a  požadovanej  kvality.  Cenu  je  
potrebné  uvádzať  v  eurách (€).  V ponuke je  potrebné  cenu uvádzať  bez  DPH,  sadzbu  
a výšku DPH a cenu s DPH. 

8.      Predkladanie dokladov a ponuky:

Ponuku je potrebné poslať na e-mail pre ponuku, ktorý je uvedený v úvode výzvy alebo 
doručiť do podateľne MÚ MČ Košice-Kavečany. Ponuky sa  predkladajú  v slovenskom  
jazyku. Ponuku uchádzač zašle spolu s  dokladmi, ak sú požadované.  Ponuky zaslané po  
termíne, na inú e-mailovú adresu, inak, v inom jazyku, alebo ak doklady nebudú predložené  
podľa požiadaviek verejného obstarávateľa alebo uchádzač nebude spĺňať podmienky účasti 
alebo nebude spĺňať požiadavky na predmet zákazky podľa výzvy, takéto ponuky nebudú 
brané do úvahy a nebudú vyhodnocované. .

9.       Podmienky účasti sú nasledovné:

        V ponuke je potrebné predložiť:
            Oskenované oprávnenie na dodávanie služby (výpis z obchodného registra, resp.
            živnostenského registra alebo platné potvrdenie o zápise do zoznamu podnikateľov).

            Uchádzač musí byť oprávnený dodávať požadovanú službu.
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10.    Kritériá na hodnotenie ponúk je: cena.

  Úspešným uchádzačom  bude  ten,  kto  bude  mať  najnižšiu  jednotkovú  cenu  za  predmet 
zákazky a splní podmienky účasti.

11.     Prijatie ponuky:

      S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva. 

 

                        S pozdravom

Ing. Ján  Kupec   v.r.
starosta
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