Výzva na predloženie ponuky
Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44 Hrhov, IČO: 00328294
Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „ZVO") Vám zasiela výzvu na predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky
„Zberný dvor - Hrhov"
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrhov
Sídlo: Hrhov 363, 049 44
Štatutárny zástupca: Ing. Tankó Ladislav, starosta obce
IČO: 00328294
DIČ: 2020961338
Tel.: +421 58 796 15 86
E-mail: starosta@hrhov.sk
Internetová stránka: http://www.hrhov.sk

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Hrhov, Hrhov 363, 049 44

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Ing. Tankó Ladislav, starosta obce, Tel.: +421 58 796 15 86, E-mail: starosta@hrhov.sk

4.

Predmet obstarávania: Predmetom zákazky je zhotovenie diela „Zberný dvor - Hrhov". Ide o zákazku s
nízkou hodnotou na stavebné práce.

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

ZBERNÝ DVOR sa bude nachádzať v katastri obce Hrhov na parcele číslo 1011. Podľa katastra je pozemok
- parcela č.1011 registra C umiestnená v zastavanom území obce Hrhov. Celková plocha pôvodnej haly je
1037,00 m². Plocha pre zberný dvor tvorí 262,40 m² a priestor , kde sa osadí mostová váha je 83,05 m²,
spolu je to 345,45 m². Projekt rieši opravu časti pôvodnej oceľovej Jesenickej haly o ploche 262,40 m2 a
plochu, kde sa umiestni mostová váha o ploche 83,05 m² spolu 345,45 m². Hala je prízemná zrealizovaná
celá ako oceľová, kde nosnú časť tvoria oceľové stĺpy, ktoré sú opláštené trapézovým hliníkovým plechom.
Sokel je zrealizovaný ako betónový do výšky 600 mm, od ktorého začína opláštenie - hliníkový trapézový
plech. Strecha je sedlová - tvoria ju oceľové sedlové väzníky. Krytina je z hliníkových trapézových profilov.
Podlaha v hale je betónová. Pre účely zberného dvora bude slúžiť predná časť pôvodnej haly o dĺžke 18 110
mm ,ktorá je oddelená od pokračujúcej pôvodnej haly múrom o hrúbke 350 mm. V tomto múre sú osadené
dva kusy otváravých dverí - čiže s prechodom do dlhšej časti haly. Z tejto dlhšej haly sa priestor o šírke 5590
mm pričlení k zbernému dvoru priečkou z oceľového plechu, výšky 2000 mm. Súčasťou zberného dvora
bude aj stojisko, ktoré sa zrealizuje na parcele E 5948/1. Bude o rozmere 2,00 m x 8,00 m. Plocha sa upraví
zámkovou dlažbou. Stojisko bude z troch strán oplotené. Elektroinštalácia - obsahom projektu
Elektroinštalácie je návrh elektroinštalácie, fotovoltaickej elektrárne, kamerového systému, bleskozvodu a
uzemnenia pre objekt, ktorý bude používaný ako zberný dvor. Podrobnejšie informácie sú uvedené v prílohe
tejto výzvy - projektová dokumentácia stavby a výkaz výmer stavby.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 66.147,44 € bez DPH

8.

Miesto realizácie predmetu zákazky: Obec Hrhov

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 120 dní
od prevzatia staveniska
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10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady, sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Zákazka bude spolufinancovaná z OP Ľudské zdroje
12. Lehota na predloženie ponuky: 15. 10. 2018 do 12.00 h
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou alebo osobne
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Cena za celý predmet zákazky s DPH v EUR (pri neplatiteľoch DPH bude hodnotená cena celkom).
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý predloží návrh najnižšej ceny s DPH (pri neplatiteľoch
DPH ceny celkom). Uchádzač v návrhu na plnenie kritéria podľa prílohy č. 1 uvedie celkovú cenu,
zodpovedajúcu celkovej cene z vyplnených výkazov výmer.
15. Návrh technického riešenia - Identifikácia konkrétnych výrobkov ponúkaných uchádzačom.
V detailnej technickej špecifikácii uchádzač uvedie konkrétne typy výrobkov (konkrétne: fotovoltické
panely, hybridný striedač, batériový systém, bezpečnostné kamery, dátový rozvádzač RACK), ktoré
uchádzač hodlá pri realizácii zákazky použiť. Taktiež uvedie, akým spôsobom konkrétny výrobok spĺňa
požiadavky verejného obstarávateľa uvedené v projektovej dokumentácii. Verejný obstarávateľ požaduje
pre každý ponúkaný výrobok predloženie jeho technickej špecifikácie (napr. katalógový list s detailným
technickým popisom a vyobrazením ).
16. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuku v slovenskom (alebo v českom) jazyku je potrebné v jednom vyhotovení doručiť na adresu
verejného obstarávateľa. Na obálku s ponukou odporúčame uviesť „VO Zberný dvor Hrhov - stavba,
NEOTVÁRAŤ!"
- Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, telefón, email),

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk „Najnižšia cena" podľa
prílohy č. 1 ,

c.

Vyplnené výkazy výmer podľa prílohy č. 2,

d.

Fotokópia dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné a elektroinštalačné práce.
U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo
živnostenského registra (stačí fotokópia alebo internetový výpis)

e.

Čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 3

f.

Návrh technického riešenia podľa bodu č. 15

17. Otváranie ponúk: 17. 10. 2018 o 8.15 h v sídle verejného obstarávateľa
18. Lehota viazanosti ponúk: 31. 03. 2019
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si od úspešného uchádzača predloženie ďalších
dokladov, preukazujúcich spôsobilosť uchádzača uskutočňovať predmet zákazky alebo originálne
vyhotovenia (overené fotokópie) predložených dokladov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili
okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo objednať len časť predmetu zákazky podľa potreby
a dostupnosti finančných prostriedkov obstarávateľa.
Zhotoviteľ stavebných prác bude v súlade so sociálnym aspektom uplatňujúcim sa vo verejnom
obstarávaní povinný na celú dobu realizácie zákazky zamestnať aspoň jednu osobu, spĺňajúcu
kumulatívne nasledovné predpoklady:
a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b) sú nezamestnaní, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
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S úctou,

Dňa 05.10.2018

Ing. Ladislav
starosta obce

Tankó

Prílohy: (sú zverejnené na nasledovnom dole uvedenom linku)
1) Návrh na plnenie kritéria
2) Projektová dokumentácia stavby vrátane výkazov výmer
3) Čestné vyhlásenie k „zelenému" obstarávaniu
Prílohy si môžete stiahnuť na nasledovnej internetovej adrese:

http://www.uschovna.cz/zasilka/FA4P7KW3R4952F4V-AP2/
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