INFORMÁCIA O ZADÁVANÍ ZÁKAZKY

v súlade s § 9 ods.9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) na poskytnutie služby
podľa § 3 ods.4 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní, ktorá nie je bežne dostupnou službou
určenou na uspokojenie bežných prevádzkových potrieb verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ
podľa § 6 ods.1 písm.b) zákona o verejnom obstarávaní predmetnú zákazku zadáva v zmysle prijatej
smernice o verejnom obstarávaní.

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov: Obec Sebechleby
Sídlo: Sebechleby 1, 962 66 Sebechleby
Štatutárny zástupca: Martin Schvarc, starosta obce
IČO: 00320226
Kontakt: Obecný úrad Sebechleby
- telefón: +421 45 559 18 30
- mobil: +421 903 418966
- e-mail: obecsebechleby@gmail.com
Osoby oprávnené konať za verejného obstarávateľa vo veciach:
- obchodných, zmluvných: Martin Schvarc, starosta obce
- mobil: +421 903 418 966
- e-mail: obecsebechleby@gmail.com
- verejného obstarávania: Ing. Norbert Kemp, referent
- mobil: +421 905 755 890
- e-mail: norbert.kemp@krupina.sk
Kontakt vo veciach technických a možnej obhliadky:
Martin Schvarc, starosta obce, mobil: +421 903 418 966
2. NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY:

Poskytnutie služieb na rekonštrukciu objektu cintorína Sebechleby.
Časť: Dodanie služieb.

3. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je dodanie služieb pre rekonštrukciu objektu cintorína Sebechleby. Jedná sa
o služby pri rekonštrukcii objektu cintorína Sebechleby, ako sú zemné výkopové práce podľa zadania
obstarávateľa, doprava kameniva na prekladisko a preprava materiálu na stavbe a z prekladiska.

4. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:
Predpokladaná hodnota zákazky nie je známa , ale nepresiahne hodnotu 3 000,00 € .

5. DÁTUM ZVEREJNENIA V PROFILE: 28.04.2014

6. DÁTUM ZADANIA ZÁKAZKY: 12.05.2014
Bližšie informácie potrebné k vypracovaniu ponuky je možné získať u vyššie uvedenej kontaktnej osoby
verejného obstarávateľa, t.j. starostu obce. Za včas predloženú ponuku na dodanie služieb na
rekonštrukciu objektu cintorínu Sebechleby podľa prílohy – popis jednotlivých prvkov.
V Sebechleboch, dňa 28.04.2014

Martin Schvarc
starosta obce

Príloha: POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKOV.
Por.
číslo
1
2
3
4

Popis položky

Jednotková
cena [ € ]

Zemné výkopové práce v €/hod.
Doprava materiálu - kameniva 9t vozidlo v €/km
Doprava materiálu - kameniva 25t súprava v €/km
Prevoz materiálu na stavbe v €/hod.

Celková cena bez DPH spolu
DPH 20 %
Celková cena s DPH spolu

Celková cena
bez DPH [ € ]

