
OBEC ČAVOJ, Obecný úrad Čavoj 972 29
 __________________________________________________________________________

Výzva k súťaži
(Podprahová zákazka podľa § 99 zákona č. 25/2006 Z.z.)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ  : Obec Čavoj
Sídlo : Čavoj 972 29
štatutárny zástupca : Ján Novotka
Bankové spojenie : DEXIA banka a.s.
č. účtu : 9000182001/5600
IČO : 318035
DIČ : 2021211643
Tel./fax : 046 / 54 58 002, 046 / 54 58 004
Mail : obec.cavoj@pobox.sk

1.A Adresa a kontaktné miesto, na ktorých možno získať súťažné podklady
a doplňujúce informácie:
KOODIS spol. s r.o. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 0317704193

2. Názov zákazky: „Rekonštrukcia a modernizácia ciest, spevnenie svahu pri ceste“

3. Zdroj finančných prostriedkov:

Financovanie bude zo štrukturálnych fondov EÚ, z Operačného programu -
„Modernizácia obce podporovaná zo skupiny dotačných opatrení č. 3.4 obnova a rozvoj
obcí, občianskej vybavenosti a služieb z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013“.

4. Opis práce:

PD rieši opravu značne poškodených asfaltových ciest v obci ako aj opravu ciest so
štrkovým povrchom na asfaltový povrch. Spevnenie svahu sa vykoná oporným múrom
z betónových šalovacích tvárnic, ktoré budú osadené do betónových základov. Podrobný
opis práce je v projektovej dokumentácii spolu s priloženým výkazom-výmer, ktoré
tvoria súčasť súťažných podkladov.

5. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady budú po zverejnení zámeru obstarávateľom zaslané trom vybraným
záujemcom. Ostatní záujemcovia si môžu vyžiadať podklady písomne na adrese
KOODIS spol. s r.o. Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa, tel./fax: 0317704193 do 29.5.2009.



- 2 -

Súťažné podklady budú odovzdané prihláseným záujemcom osobne na adrese KOODIS
spol. s r.o., Pázmánya č.49/3, 927 01 Šaľa ( Ing. Július Kelemen mobil. 0905607388 )
po uhradení poplatku vo výške 23,80 € s DPH.

6. Typ zmluvy:  zmluva o dielo

7. Rozsah ponuky :  cenová ponuka na celý predmet obstarávania.

8. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  204 768,00 EUR

9. Splnenie podmienok účasti treba preukázať:
· dokladom o oprávnení podnikať, resp. potvrdením o zapísaní do zoznamu

podnikateľov z ÚVO – originál alebo overená kópia,
· potvrdením o zrealizovaní minimálne dvoch obdobných stavieb s RN nad 5 mil. Sk

zrealizovaných v priebehu posledných 5 rokov,
· vyhlásenia uchádzača podľa súťažných podkladov,
· cenová ponuka na celý rozsah prác.

10. Obsah ponuky:
· doklady na plnenie podmienok účasti,
· podpísaný návrh ZoD vrátane oceneného výkazu výmer,
· vyhlásenia uchádzača podľa súťažných podkladov.

11. Lehota na predloženie ponuky: 18.6.2009 do 12,00 hod.

12. Lehota na dokončenie predmetu obstarávania alebo trvanie zmluvy:  do 31.10.2010

13. Otváranie obálok s ponukami:  18.6.2009 hodina: 12,00 hod.

14. Lehota viazanosti ponuky: 31.10.2009

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:  najnižšia cena s DPH

16. Ďalšie informácie:  v prípade nepridelenia finančných prostriedkov z Programu rozvoja
vidieka SR sa súťaž zruší.

Vypracoval: Ing. Július Kelemen
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Dátum:        25.5.2009
Schválil: Ján  N o v o t k a

starosta obce
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