Prieskum trhu na predkladanie ponúk
Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
-

Názov adresy a kontaktné údaje
Obec Štôla, Štôla 29, 059 37 Štôla,
IČO 00691836
Kontaktná osoba: Martin Hajko
Kontakt mobil:,+421 917 815 303
Email: starosta@stola.sk

-

Webové sídlo (internetová adresa)
http://www.stola.sk – záložka úradná tabuľa

Názov predmetu zákazky Oprava miestnych komunikácií pri bytovom dome Kriváň č. 129,
pri bytovom dome Solisko č. 130 a chodníka k bytovému domu č. 131
Hlavný kód CPV: 452 33142 – 6 Práce na oprave ciest
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou
Stručný opis:
Predmetom zákazky sú práce na oprave miestnych komunikácií v Obci Štôla
Oprava miestnej komunikácie pri bytovom dome Kriváň č. 129 – par.č. 573/6
o výmere spolu 242 m2 vo vlastníctve Obce Štôla– práce a dodávky podľa
priloženého rozpočtu – príloha č. 1
Oprava miestnej komunikácie pri bytovom dome Solisko č. 130 a chodníka
k bytovému domu č. 131 – par.čísla 573/6 a 573/8 o výmere spolu 373 m2 vo
vlastníctve Obce Štôla – práce a dodávky podľa priloženého rozpočtu – príloha č. 2

1) Predpokladaná hodnota celej zákazky
- do 17 000,00 € bez DPH, čo je 20 400,00 € vrátane DPH.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk: Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková
cena za predmet zákazky s DPH.
1

Dĺžka trvania zákazky: 3 mesiace
Použitie elektronickej aukcie: nie

Lehota na predkladanie ponúk: do 06.04.2022 do 15,00 hod
písomne na adresu: Obec Štôla, Martin Hajko – starosta obce, 059 37 Štôla 29
označte obálku „ Prieskum Oprava MK“,
alebo na e-mail: referent@stola.sk – predmet Prieskum Oprava MK.
Termín vyhodnotenia ponúk: 07.04.2022 o 8,00 hod
Prílohy:
príloha č. 1 – Rozpočet Miestna komunikácia k bytovke Kriváň č. 129
príloha č. 2 – Rozpočet Miestna komunikácia k bytovke Solisko č. 130 + chodník k bytovke
č. 131
príloha č. 3 – mapa s vyznačením komunikácií

Spis č. OS – 86-003/2022
V Štôle dňa 30.03.2022
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