Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služieb
„Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Kremnické Bane pre zimné obdobie 2013/2014“
Podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov č. 1/2013.
Obec Kremnické Bane
1) Názov, adresa a kontaktné miesto verejného obstarávateľa:
Názov organizácie: Obec Kremnické Bane
Adresa:

Kremnické Bane č. 1, 96701 Kremnica

IČO:

30230373

DIČ:

2020541116

Tel:

045/6755122

Č. účtu:

17427422/0200

Typ verejného obstarávateľa: verejný obstarávateľ podľa § 6,ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z.
2) Opis:
Názov predmetu zákazky: Odhŕňanie snehu a zimná údržba na miestnych komunikáciách v zimnom
období 2013/20014
Hlavný predmet obstarávania podľa CPV (spoločného slovníka obstarávania):
90620000-9 Odpratávanie snehu
90630000-2 Odpratávanie ľadu
Stručný opis predmetu obstarávania:
-zimná údržba bude vykonávaná strojom
- zimná údržba komunikácií a plôch bude vykonávaná po telefonickej výzve starostu obce na určenom
mieste do 15 minút, v prípade napadnutia nového snehu nad 10 cm bez výzvy starostu obce.
- zimnú údržbu potrebnú vykonať v raňajších hodinách najneskôr do 5,30 hod.
- začiatok i skončenie výkonu zimnej údržby je vykonávateľ povinný telefonicky nahlásiť starostovi
obce, ktorý o výkone zimnej údržby bude viesť kontrolnú evidenciu.
Druh zákazky:
poskytnutie služby
Miesto poskytnutia služby:

-

miestne komunikácie a spevnené plochy vo vlastníctve obce Kremnické Bane

Termín poskytnutia služby:
Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od decembra 2013 do mája 2014.
3) Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená na 5 000,- €.
4) Podmienky financovania:
Predmet obstarávania sa bude financovať z vlastných zdrojov obce. Úhrada za predmet obstarávania
sa uskutoční bezhotovostným platobným stykom na základe vystavenej a doručenej faktúry s lehotou
splatnosti do 30 dní po jej prevzatí verejným obstarávateľom. Vykonaniu platby bude predchádzať
odsúhlasenie vykonaných prác starostom obce.
5) Podmienky účasti:
Doklad o oprávnení dodávať službu, ktorá je predmetom obstarávania (neoverená fotokópia)
(t.j. originál, resp. fotokópiu výpisu z obchodného alebo živnostenského registra, alebo platného
potvrdenia o zapísaní do zoznamu podnikateľov)
6) Administratívne informácie:
Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuky sa prijímajú do 8.11.2013 do 12,00 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty na
predloženie ponuky nebude zaradená do výberového konania.
Miesto predkladania ponúk:
Obec Kremnické Bane
Obecný úrad Kremnické Bane č. 1
96701 Kremnica
7) Kritériá vyhodnotenia ponúk:
Kritériom pre výber najvhodnejšieho uchádzača bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka, resp. cena.
8) Obsah ponuky
Uchádzači predložia
1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania
2. Originál cenovej ponuky ponúkanej práce bez DPH= hodinovú sadzbu za odhŕňanie miestnych
komunikácií a spevnených plôch v obce Kremnické Bane.
3. Doklad oprávňujúci dodávať službu, ktorá je predmetom výberového konania.

4. Čestné vyhlásenie dodávateľa, že nie je v likvidácii a neprebieha voči nemu konkurzné konanie
a nemá neuhradené záväzky voči verejnému obstarávateľovi.
Ponuky predložte osobne alebo poštou v obálke označenej „Cenová ponuka Služby- zimná údržba
2013/2014 – NEOTVÁRAŤ“ v jenom vyhotovení v slovenskom jazyku na adresu verejného
obstarávateľa.
9) Termín a miesto otvárania obálok:
November 2013 – Obecný úrad Kremnické Bane
10) Lehota na vyhodnotenie ponúk:
Lehota na vyhodnotenie ponúk je do 5 dní po termíne otvárania obálok. O úspešnosti resp.
neúspešnosti ponuky bude kandidát písomne informovaný najneskôr do 5 dní po vyhlásení výsledkov
vyhodnotenia cenových ponúk.

V Kremnických Baniach 29.10.2013

Konrád Schwarz
Starosta obce
Kremnické Bane

