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Obec KYSAK  
044 81, okres Košice-okolie 

príloha 

Výzva na predkladanie ponuky 

1. Identifikácia verejného obstarávate�a: 

Názov: Obec Kysak        I�O: 00324400 
Kontaktná osoba: Ing. �ubomír Kraj�ák - starosta 
S í d l o 
Obec (mesto): Kysak        PS�: 044 81 
�íslo: 146 
Telefón: 055/729 05 91        Fax: 055/6991422 
Elektronická pošta: kysak@kysak.sk 
Internetová adresa: www.kysak.sk

2. Druh zákazky:  Stavebné práce 

3. Názov zákazky:  Regenerácia obce Kysak 

4. Opis zákazky: 

Stavebné práce na zákazke Regenerácia obce Kysak zah��ajú: 
        a) rekonštrukciu miestnych komunikácií - asfaltobetónový povrch vozovky s upravenou pod 

kladovou vrstvou a zámková dlažba v centrálnej zóne; 
        b) rekonštrukciu a výstavbu chodníkov - povrch zo zámkovej dlažby s cestnými 
            obrubníkmi,  
        c) úpravu verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene - výsadba trávnikov,  
        d) rekonštrukciu zastávky autobusu  
Technické riešenie jednotlivých �astí stavebného objektu bolo zvolené s oh�adom na funk�nos�
a kompaktnos� regenerovaného priestoru a jeho dlhodobú využite�nos� obyvate�mi a návštevníkmi 
obce. 

Spolo�ný slovník obstarávania (CPV): 
45233123-7 Stavebné práce na stavbe ved�ajších ciest 
45233161-5 Stavebné práce na stavbe chodníkov 
45112700-2 Terénne úpravy 
45213315-4 Stavebné práce na prístreškoch autobusových zastávok 

5. Predpokladaná hodnota zákazky:  355 000,- EUR bez DPH 

6. Miesto uskuto��ovania stavebných prác: 
   Obec Kysak, centrálna zóna obce Kysak 

7. Rozdelenie predmetu obstarávania na �asti: nie 

8. Možnos� predloženia variantných riešení: nie 

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukon�enia stavebných prác: 
    12 mesiacov od odovzdávania staveniska. 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 
      v ktorých sa uvádzajú: 
      Predmet zákazky sa bude realizova� v rámci Regionálneho opera�ného programu, prioritná os 
      4. Regenerácia sídiel. Financované bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho 
      rozpo�tu SR a z vlastných prostriedkov verejného obstarávate�a. Verejný obstarávate� neposkytne 
      na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Platba sa bude realizova� bezhotovostným stykom 
      na základe vystavenej faktúry. Faktúry sa budú vystavova� po ukon�ení ucelených �astí 
     diela a ich odovzdaní uchádza�om. 
     Lehota splatnosti faktúr bude stanovená pod�a podmienok zmluvy o pridelení nenávratného    
     finan�ného príspevku (�alej len NFP), ktorú uzatvorí verejný obstarávate� s MVaRR SR, požaduje    
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Obec KYSAK  
044 81, okres Košice-okolie 

     sa minimálne 120 dní od vystavenia faktúry. Zmluva nadobudne ú�innos� iba v prípade, 
    ak verejný obstarávate� získa finan�né prostriedky z uvedených zdrojov. Kone�ná faktúra musí 
    by� minimálne vo výške 10 % z celkovej ceny, ktorú verejný obstarávate� zaplatí do 120 dní 
    v prípade, ak stavba bude odovzdaná bez chýb a nedorobkov. V prípade, ak v zápisnici o 
    odovzdaní a prebratí diela budú uvedené chyby alebo nedorobky, kone�ná faktúra bude uhradená 
     až po ich odstránení. 

11. Podmienky ú�asti uchádza�ov: 
      predloženie dokladu o oprávnení podnika�  
       

12. Ozna�enie, �i sa vyžaduje uvies� mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za 
      plnenie zmluvy: nie 

13. Poskytovanie sú�ažných podkladov 
      Sú�ažné podklady si uchádza� môže písomne vyžiada� na adrese: 
      - adresa obstarávate�a uvedená v bode 1 

14. Sú�ažné podklady sa budú vydáva�: 
       v pracovných d�och :  
       v pracovnom �ase od: 8,00 hod. do: 14,00 hod. 
       - adresa obstarávate�a uvedená v bode 1 
      Spôsob prevzatia sú�ažných podkladov: 
       - osobné prevzatie 

15. Úhrada za sú�ažné podklady: NIE 
        
16. Lehota na predkladanie ponúk: 23.7.2010, 12:00 hod. 
      Adresa, na ktorú sa majú ponuky doru�i�: 
      - adresa obstarávate�a uvedená v bode 1 
       Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

17. Otváranie obálok s ponukami: 23.7.2010, 16:00 hod 
      Miesto otvárania obálok s ponukami 
      Názov: Obecný úrad 
     Obec (mesto): Kysak PS�: 044 81
     �íslo: 146

18. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena 

19. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2010 

20. �alšie informácie verejného obstarávate�a: 
      V prípade neposkytnutia dotácie od MV RR SR verejný obstarávate� si vyhradzuje právo odstúpi�
      od zmluvy. 

Dátum: 2.7.2010         

               
                                                                         

Ing. �ubomír Kraj�ák 
          starosta


