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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)

NÁZOV A ADRESY
Mesto Hlohovec
IČO: 00312509
M. R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Martina Miklovičová
Telefón: +421 333813384
Email: martina.miklovicova@hlohovec.sk
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.hlohovec.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/4729
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425425
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425425
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Regionálna alebo miestna agentúra/úrad

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Obnova a zriadenie vodorovného, zvislého a prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta
Hlohovec do 31.03.2021
Referenčné číslo: 5777/2020/1300/MIK
Hlavný kód CPV
45233221-4
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a zmene vodorovného dopravného značenia na miestnych
komunikáciách v meste Hlohovec vrátane miestnej časti Šulekovo, dodanie materiálu, umiestňovanie, osadzovanie,
údržba, oprava a riadené odstraňovanie zvislého dopravného značenia a prvotné zriadenie zvislého dopravného značenia
za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2021 na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo.

Podrobný opis predmetu obstarania sa nachádza v súťažných podkladoch.
Celková predpokladaná hodnota
48 968,96 EUR bez DPH
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie

II.1.5)

ODDIEL IV: POSTUP
IV.1)
IV.1.6)

IV.2)
IV.2.2)

OPIS
Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia
Dodatočné informácie o elektronickej aukcii: Informácie k elektronickej aukcii sa nachádzajú v súťažných
podkladoch/výzve na predkladanie ponúk.
ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 18.03.2020 12:00

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
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VI.3)

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1./ Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 ZVO
prostredníctvom komunikačného rozhrania systému EVO.
2./ Uchádzači svoje ponuky predkladajú prostredníctvom systému EVO https://www.uvo.gov.sk/vyhladavaniezakaziek/detail/dokumenty/425425. Uchádzač si zákazku sprístupní po prihlásení do privátnej zóny.
3./ Pravidlá pre doručovanie - zásielka sa považuje za doručenú v okamihu jej odoslania v systéme EVO a to v súlade
s funkcionalitou systému.
4./ Kritérium na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena (vyhodnocovaná cena bude konečná cena, za ktorú sa zákazka
dodá vrátane DPH).
5./ Požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch v bode 11 výzvy na
predkladanie ponúk.
6./ Otváranie ponúk je neverejné vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ použije na vyhodnocovanie ponúk
elektronickú aukciu.
Všetky potrebné informácie k predmetnému verejnému obstarávaniu sa nachádzajú v súťažných podkladoch/výzve na
predkladanie ponúk.

VI.5)

Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zameraná na
sociálne aspekty.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
06.03.2020
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