OBEC ŽDIAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------V Ždiari, dňa 16.09.2011

Zverejnené na vývesnej tabuli obce
Zverejnené na webovej stránke obce

VEC: Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2011 - 2012
– výzva na predloženie ponuky
Obec Ždiar, ako verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 verejnom obstarávaní
vyzýva oprávnených poskytovateľov danej služby na predloženie ponuky predmetnej zákazky.
Predmet zákazky: Zimná údržba obecných ciest na obdobie 2011 – 2012
Miestna komunikácia – úseky
Obecný úrad – Strednica
Prístup k základnej škole
Zdravotné stredisko
Antošovský vrch
Bachledova dolina
Blaščacka dolina
Hotel Magura
Kostol
Požiarna zbrojnica
Sisková – Horevaj
ČOV
Obecný úrad
Autobusové zastávky
Materská škôlka
Parkovisko Strednica
Garáže SAD

Najneskôr sprístupnené
- nepretržitá údržba
- 7:00 hod.
- 7:00 hod.
- 6:00 hod.
- 5:30 hod.
- 7:00 hod.
- 6:00 hod.
- 7:00 hod.
- nepretržitá údržba
- 6:45 hod.
- 7:30 hod.
- 7:00 hod.
- 5:30 hod.
- 6:30 hod.
- 4:30 hod.
- 4:30 hod.

Pred zimnou údržbou zabezpečenie vyznačenia drevenými žrďami krajnice obecných ciest.
V prípade poľadovice sa posypú nevyhnutné úseky obecných ciest.
Časová dostupnosť – operatívnosť:
október – máj - 24 hod. dostupnosť obsluhy
Technické vybavenie:
Obec Ždiar, 059 55 Obecný úrad 202
Tel: 052/ 4498107, 4498182, 4498100, Fax: 052/4498107,web: www.zdiar.sk, e-mail: obeczdiar@stonline.sk
IČO: 00326780, DIČ: 2021212776

OBEC ŽDIAR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zabezpečenie technického vybavenia na dosiahnutie požadovaného harmonogramu údržby
obecných ciest.
Odmeňovanie:
Eur/ 1 hod. práce
Požiadavky:
Poistenie voči spôsobeným škodám
Mobilný telefón
Dôvod ukončenia zmluvného vzťahu:
Neplnenie si povinnosti údržby
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať
-

záväznú cenu za realizáciu požadovaného predmetu zákazky (eur/1 hod. práce)
doklad o oprávnení poskytovať predmetnú službu

Vašu cenovú ponuku spolu s oprávnením poskytovať danú službu (živnostenský list) zašlite na adresu:
Obecný úrad Ždiar 202, 059 55 Ždiar
do 23.09.2011 do 13:00 hod.
Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH. (uchádzač, ktorý nie je platcom
DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní).
Podrobné informácie a podklady si možno vyžiadať na základe písomnej žiadosti alebo osobne na
obecnom úrade.
Verejný obstarávateľ bude hodnotiť predložené ponuky podľa kritéria „najnižšia cena“. S úspešným
uchádzačom verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu v lehote viazanosti ponúk, t.j. do 30.09.2011.

Obálku prosím označte nápisom „ponuka - verejné obstarávanie“.

Ing. Pavol Bekeš
starosta obce

Vyvesené dňa 16.09.2011

Zvesené dňa:23.09.2011
pečiatka a podpis obstarávateľa

Obec Ždiar, 059 55 Obecný úrad 202
Tel: 052/ 4498107, 4498182, 4498100, Fax: 052/4498107,web: www.zdiar.sk, e-mail: obeczdiar@stonline.sk
IČO: 00326780, DIČ: 2021212776

