Výzva na predloženie cenovej ponuky
Verejný obstarávateľ: Obec Biely Kostol
Pionierske námestie 18
919 34 Biely Kostol
IČO: 31871461
DIČ: 2021191953
Štatutárny zástupca: doc. Ing. Iveta Paulová, PhD., MBA – starostka obce
Predmet zákazky: Dobudovanie kanalizácie na Záhradnej ulici
Druh zákazky: stavebné práce, CPV 45000000-7
Miesto uskutočnenia prác: Obec Biely Kostol, Záhradná ulica
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vybudovanie splaškovej kanalizačnej stoky BK
XI C1 PVC DN250 dĺžky 135,5 m a stoky BK XI C2 PVC DN250 dĺžky 7,0 m v lokalite
Podolky I – Záhradná ulica v obci Biely Kostol. Cieľom zákazky je odvádzanie splaškových
vôd z jestvujúcich rodinných domov, ktoré budú odvádzané jestvujúcou ZKP – BK XI C2
a navrhovanou splaškovou kanalizáciou - BK XI C1 do kanalizačnej stoky BK XI C. Časť
stoky BK XI C1 v dĺžke 16,27 m bola zrealizovaná z dôvodu povrchovej úpravy komunikácie.
Stoky sú navrhnuté ako gravitačné s dodržaním minimálneho spádu.
Rodinné domy na Záhradnej ulici budú na kanalizáciu napojené kanalizačnými prípojkami.
Každý rodinný dom bude mať samostatnú kanalizačnú prípojku. Prípojky budú ukončené na
pozemku stavebníka vo vstupnej šachte, ktorú si vybuduje každý majiteľ rodinného domu.
Minimálne krytie prípojky bude 1,0 m.
Predpokladaná hodnota zákazky: 63 650,- € bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená prípravnou trhovou konzultáciou.
Rozpočet vypracovaný z dôvodu určenia PHZ sa nachádza v prílohe tejto výzvy.
Projektová dokumentácia: je vypracovaná a je k dispozícii na obecnom úrade k nahliadnutiu.
Termín realizácie zákazky: predpokladaná realizácia zákazky bude v mesiacoch september
2020 – december 2020
Kritériá na vyhodnocovanie ponúk: najnižšia cena
Podmienky účasti: predkladať cenovú ponuku môžu všetci uchádzači, ktorí sú oprávnení
uskutočňovať stavebné práce a majú skúsenosti s podobnými zákazkami.
Vyžaduje sa predloženie fotokópie dokladov na oprávnenie uskutočňovať stavebné práce.
Forma predloženia ponuky: predloženie vyplnených tabuliek – krycí list rozpočtu,
rekapitulácia rozpočtu a rozpočet.
Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 05.06.2020 elektronicky na adresu
kraicova.emilia@bielykostol.sk
Dátum zverejnenia výzvy na prekladanie ponúk: 27.05.2020

