Obec Komárany
Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01
IĆO: 00332488
+421 574422126
+421 574887130
ocu@komarany.sk
____________________________________________________________________________

Verejné obstarávanie
Výzva na predloženie súťažnej ponuky
zákazka zadávaná podľa § 9 ods.9 zákona č. 25 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Komárany, IČO : 00332488
Kontaktná osoba : Jana Kráľová, starostka obce
Adresa : Obecný úrad Komárany č. 136, PSČ : 093 01
Telefón/Fax: +421 574422126
Elektronická pošta: ocu@komarany.sk

1.

Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods.1, písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba pre styk so záujemcami :
RNDr. Vladimír Hričák, č.t. : 0908 876 739, mail : hricak.vlado@gmail.com
2.
3.

Typ zmluvy : Zmluva o dielo
Miesto dodania : Obec Komárany

4. Termín dodania : september - október 2015
5. Názov predmetu obstarávania: „ Projektová dokumentácia „Rekonštrukcia miestnych
komunikácií a chodníkov, zlepšenie vzhľadu obce Komárany“
6. Opis predmetu obstarávania - rozsah prác a služieb :
Úspešný uchádzač sa zaviaže

vykonať vyššie uvedené dielo uvedené v bode 5. Dielom sa rozumie

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
V projektovej dokumentácii budú riešené vetvy :
-

s výkazom výmer a s rozpočtom.

vetva A na parcelách č: 386, 511, 458, 464 a 139/2
vetva B na parcelách č: 14/1, 27 a 26
vetva C na parcelách č: 14/1, 15 a 17
vetva D na parcelách č: 161, 178/2, 179/2, 172, 171, 174, 139/1
vetva E na parcelách č: 600, 597/1 a 595
projektová dokumentácia bude obsahovať aj podklady k výstavbe rekonštrukcie miestnych komunikácií,
chodníka, návrhy oddychových zón, bezbariérové prístupy, ktoré prispejú k zlepšeniu vzhľadu obce
Komárany.

7.

Lehota na predkladanie ponúk : 19.06.2015 do 13,00 hod.
Doručiť na adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1. poštou alebo osobne
v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 15,00 hod.
8. Spôsob určenia ceny : Cenu stanoví uchádzač za celý predmet obstarávania ako cenu celkom
(cena bez DPH, DPH a cena DPH). Ak nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk : Najnižšia celková cena zákazky s DPH
10. Podmienky účasti : Uchádzač musí pôsobiť v oblasti vymedzenej predmetom obstarávania.

Dátum : 09.06.2015
Jana Kráľová, starostka obce

