O Obec Trenčianska Teplá
M. R. Štefánika 376/30
914 01 Trenčianska Teplá

Č. j. SU -1615/220/2014 MG

V Trenčianskej Teplej dňa 10.03.2014

Výzva na predloženie ponuky k prieskumu trhu k zákazke.
Obec Trenčianska Teplá ako verejný obstarávateľ zverejňuje výzvu v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
Smernice starostu obce Trenčianska Teplá č. 2/2014 na predloženie ponuky za účelom výberu
poskytovateľa služby na predmet zákazky :
Názov zákazky :
Spracovanie projektovej dokumentácie na stavbu : Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá
Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Obec Trenčianska Teplá
Adresa: Obecný úrad v Trenčianskej Teplej
IČO: 00312045
DIČ: 2021080006
Kontaktná osoba: Ing. Miroslava Gajdošíková, tel.: 032/6591311
Opis predmetu zákazky a rozsah plnenia:
CPV 713 223 00 – 4 Projektovanie mostov: Most ponad potok Teplička, Trenčianska Teplá
Spracovanie dokumentácie v nasledovnom rozsahu:
Geodetické zameranie ( polohopis, výškopis, inžinierske siete )
Projektová dokumentácia ( 6 paré ):
• stavebná časť – sprievodná a technická správa, stavebné výkresy
• statické riešenie – statický výpočet, výkresy výstuže
• dopravné riešenie – napojenie na cestu II. triedy
• dopravné značenie – dočasné a trvalé
• stavebný rozpočet a výkaz výmer
Miesto plnenia : premostenie potoka Teplička - pozemok registra CKN parcela č. 6558/1 ( registra E
KN parcela č. 6558/2 ) v k.ú. Trenčianska Teplá,
Termín zadania zákazky vybranému uchádzačovi – objednávky na spracovanie dokumentácie :
15.04.2014
Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH : 4 160,00
Podmienky účasti:
Platné autorizačné osvedčenia SKSI :
Komplexné architektonické a inžinierske služby – červená, označenie na pečiatke A2 resp 2-1
Stavebné konštrukcie – inžinier pre konštrukcie inž. stavieb- modrá, označenie 12 , resp. 4-23

Náležitosti ponuky : rozpočet na spracovanie dokumentácie podľa vyššie uvedeného rozsahu
dokumentácie
Lehota na predloženie ponuky: do 01.04.2014
Kritéria na vyhodnotenie ponuky: najnižšia cena v EUR vrátane DPH
Typ zmluvy: objednávka na spracovanie PD
Zmluvné podmienky:
- fakturácia bude vykonaná po plnení v celom rozsahu
- návrh zmluvy vypracuje verejný obstarávateľ
Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
- nebola predložená ani jedna ponuka
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky Výzvy
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola Výzva zverejnená

Ing. Milan B e r e c
starosta obce

