Obec Hrabičov
Obecný úrad, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky na realizáciu stavebných prác
( V zmysle Smernice pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, podľa § 117
zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Názov:
Obec Hrabičov
v zastúpení: Ján Adámik, starosta obce
Sídlo:
Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov
IČO:
00320650
DIČ:
2021111411
Kontaktné osoby pre výzvu:
Pre proces výberu
Ján Adámik
Telefón:
0908 570 478
Email:
obec@hrabicov.sk
Pre predmet zákazky
Ján Adámik
Telefón:
0908 570 478
Email:
obec@hrabicov.sk
2. Názov zákazky : Rekonštrukcia a modernizácia MK – parc. č. 30/7,30/1 a 46,
3. Druh predmetu obstarávania : stavebné práce
4. kód CPV : 45000000-7 /stavebné práce/
5. Predpokladaná hodnota zákazky :
25 000,00 € z DPH.

6. Financovanie zákazky .
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa .Verejný obstarávateľ neposkytujee
preddavky. Lehota splatnosti : 15 dní od doručenia faktúry.
7. Výstup verejného obstarávania : zmluva o dielo

8. Podrobný opis predmetu zákazky /predmetu obstarania/ :
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie v obci Hrabičov, parc.č. 30/7,30/1 a
46, vo vlastníctve obce, vedené na LV č. 303. Rozsah rekonštrukcie a modernizácie MK podľa technickej
správy obstarávateľa.
Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie zahŕňa:
- odstránenie nánosov blata a prachu, spojovací penetračný postrek a kladenie povrchových
konštrukcií z asfaltu
- rekonštrukcia miestnej komunikácie bude v dĺžke cca 400 m a šírke 3-5 m, pôvodná
štrkopenetračná konštrukcia cestného telesa hrúbky100 - 150 mm zostane zachovaná ako
podklad pre novú vrstvu z valcovaného asfaltu priemernej hrúbky cca 50 mm

-

po vyčistení a penetrácii pôvodnej nosnej štrkopenetračnej konštrukcie miestnej komunikácie
bude zrealizovaný nový kryt z asfaltu.

Práce na rekonštrukcii MK:
Pre rovnanie podkladu , pre hutnenie, doplnenie D O/63 hr.100mm ´= 641 m2
Postrek asfaltový spojovací od 0,50 do 0,70 kg/m2 = 1320 m2
Zametanie komunikácie
= 679 m2
Asfaltový koberec AC 16 P,hr.40 mm ,
= 897 m2
Asfaltový koberec AC 11 O,hr.50 mm ,
= 1320 m2

9. Miesto a termín dodania predmetu zákazky :
Predmet zákazky : rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie, parc. č. 30/7,30/1 a 46,
k. ú. Hrabičov, v termíne : júl – august –september 2018
10. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy :
Verejný obstarávateľ vyžaduje, aby realizácia zákazky bola vykonaná v lehote do 21.09.2018.

11. Podmienky účasti :
Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie
podmienky účasti preukáže predložením kópie dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce
alebo poskytovať službu (kópiu výpisu zo živnostenského registra alebo z obchodného registra).
12. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
1. Kópiu dokladu o oprávnení podnikať.
2. Ponuku – vyplnenú prílohu č. 3 k tejto výzve
3. Rozpočet
4. Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy . Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný
uchádzač
Možnosť predloženia alternatívneho spôsobu riešenia rekonštrukcie uvedenej miestnej
komunikácie, spĺňajúce všetky technické parametre a kvalitu alternatívneho riešenia.
Obhliadku stavby je možné vykonať v termíne 09 -12.7.2018 v čase po telefonickej
dohode so starostom obce Jánom Adámikom č.t. 0908 570 478
13. Predkladanie ponúk : Cenové ponuky sa doručujú:
a, elektronicky prostredníctvom e-mailu na adresu: obec@hrabicov.sk, zároveň je potrebné do
a v predmete e-mailu bude uvedené „Ponuka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie
v obci Hrabičov.
b, poštou na adresu: Obec Hrabičov, Hrabičov 188, 966 78 Hrabičov, na obálke musí byť
uvedené „ Ponuka-Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrabičov.
c, Osobne do podateľne obecného úradu.
Každá ponuka, ktorú verejný obstarávateľ príjme v lehote na predkladanie ponúk, či už na
vyššie uvedenú elektronickú adresu alebo poštou na uvedenú adresu alebo do podateľne
verejného obstarávateľa, bude prijatá na vyhodnotenie. Preto iné miesto na predloženie
ponuky ako uvedené v tejto výzve, verejný obstarávateľ neuzná. Ponuky predložené po
uplynutí lehoty na predloženie ponúk (pri elektronickom podaní je rozhodujúci serverový čas
verejného obstarávateľa), nebude zaradená do vyhodnotenia a bude uchádzačovi vrátená.

14. Lehota na predkladanie ponúk :
Do 17. 07. 2018 do 12,00 hod
15. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk :
Najnižšia cena s DPH.

16.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu :
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční dňa 17. 07. 2018 o 15,00 h v kancelárii obecného úradu vo
Hrabičove. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk bude bez účasti uchádzačov.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na
prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude ponuka na
prvom mieste v poradí.
17. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu. Vyhodnotenie ponúk sa neriadi ustanoveniami § 53 ZVO.

18. Ďalšie informácie : Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia ponúk vo vzťahu k ním predloženej ponuky, prostredníctvom elektronickej správy.
a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neakceptovať ani jednu z
predložených ponúk v prípade ak, predložené ponuky nebudú výhodné pre
verejného obstarávateľa, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa.
b) Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a
predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného
nároku voči verejnému obstarávateľovi.
c) Úspešný uchádzač bude vyzvaný na rokovanie k dodaniu predmetu
zákazky. V prípade, že nepreukáže relevantným spôsobom splnenie
podmienok podľa bodu 8 tejto výzvy alebo odstúpi od svojej ponuky,
ktorú predložil, bude rokovanie ukončené a pozvaný na rokovanie bude
ďalší uchádzač nasledujúci v poradí úspešnosti.
d) Oznámenie o výsledku výzvy neúspešným uchádzačom bude odoslané
prostredníctvom elektronickej správy na ich e-mailové adresy.

Komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom a poštou. Verejný obstarávateľ
určil na komunikáciu e-mailovú adresu: obec@hrabicov.sk Príjemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť
prijatie každej správy v písomnej odpovedi.
Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich e-mailovú adresu.
Osobou určenou pre styk so záujemcami a uchádzačmi : Adámik Ján, starosta obce Hrabičov,
tel. číslo : 0908 570 478
Prílohy: 1. Súhlas so spracovaním osobných údajov
2, Formulár: Ponuka-Súhrnný rozpočet
3, Technická správa - Náčrtok
v Hrabičove, dňa 06.07.2018

Ján Adámik starosta obce

Príloha č. 1

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
(podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

Meno a priezvisko:

..............................................................

Narodená/-ý:

..............................................................

Adresa trvalého pobytu:..............................................................

Dole podpísaná/podpísaný .......................................................udeľujem týmto súhlas so spracúvaním mojich
osobných údajov pre účely procesu verejného obstarávania (realizovaného podľa zákona NR SR č. 25/2006
Z. z. v platnom znení) podľa zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 122/2013 Z. z.") Obci Hrabičov ako verejnému obstarávateľovi. Súhlas so spracúvaním
osobných údajov platí do jeho odvolania. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Zároveň beriem na vedomie, že práva dotknutej osoby sú upravené v § 28 zákona č. 122/2013 Z. z.
V ..................................., dňa ........................

............................................................................
Fyzická osoba alebo štatutárny orgán
meno a podpis

Názov zákazky:
2 „ Ponuka – Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrabičov“.

Cena
bez DPH
€

DPH
%

Cena
s DPH
€

Ponúknutá cena

Obchodné meno uchádzača:
............................................................................................................................................
Sídlo alebo miesto podnikania:
............................................................................................................................................
E-mailová adresa: ..................................................
Tel., mobil: .............................................
Dátum: ..........................
Osoba oprávnená konať v mene uchádzača:

................................................................................
(meno, priezvisko, podpis)

3

SÚHRNNÝ ROZPOČET
Stavba:

Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Hrabičov.

Popis prác.

Objednávateľ: Obec Hrabičov
Zhotoviteľ:
Miesto: Hrabičov

Č.

Kód položky

HSV

Popis

MJ

Množstvo
celkom

Práce a dodávky HSV

1

Pre rovnanie podkladu, pre hutnenie, doplnenie D 0/63
hr.100mm

m2

641,000

2

Zametanie komunikácie

m2

679,000

3

Spojovací postrek 0,5-0,7kg/ m2

m2

1320,000

4

Asfaltový koberec AC 16P,hr.40 mm

m2

897.000

5

Asfaltový koberec AC 11O,hr.50 mm

m2

1320,000

6

Cena celkom

Cena
jednotková

Cena
celkom

Sadzba
DPH

TECHNICKÁ SPRÁVA
Stavba

: Rekonštrukcia a modernizácia MK - parc. č. 30/7,30/1 a 46,

Časť

: Stavebná

Objekt

: Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie
parc. č. 30/7,30/1 a 46, vo vlastníctve obce, vedené na LV č.303

Č. objektu

: SO 01

Miesto stavby

: Hrabičov, parc. č. 30/7,30/1 a 46, vo vlastníctve obce.

Investor

: Obec Hrabičov

1. Podklady: Podkladom pre vypracovanie technickej správy bola tvaro miestna obhliadka,
posúdenie skutkového stavu a zameranie v teréne.
2. Všeobecná časť: Rekonštrukcia a modernizácia miestnej komunikácie zahŕňa:
odstránenie nánosov blata a prachu, spojovací penetračný postrek a kladenie povrchových
konštrukcií z asfaltu.
3. Búracie práce: Pri rekonštrukcii miestnej komunikácie v dĺžke cca 517 m a šírke od 3- 5 m sa
nepredpokladajú žiadne väčšie búracie práce, pôvodná štrkopenetračná konštrukcia cestného
telesa hrúbky100 - 150 mm zostane zachovaná ako podklad pre novú vrstvu
z valcovaného asfaltu priemernej hrúbky cca 50 mm
4. Zemné práce: Pri realizácii rekonštrukcie MK bude vykonané následné zhutnenie krajníc.
Kubatúra násypu – úprava krajníc 40 m2
5. Technické riešenie: Po úprave podkladu vyčistení a penetračnom postreku pôvodnej nosnej štrk
penetračnej konštrukcie miestnej komunikácie bude zrealizovaný nový kryt z asfaltu .
Práce na rekonštrukcii MK:
Pre rovnanie podkladu , pre hutnenie, doplnenie D O/63 hr.100mm ´= 641 m2
Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom od 0,50 do 0,70 kg/m2 = 1320 m2
Zametanie komunikácie
= 679 m2
Asfaltový koberec AC 16 P,hr.40 mm ,
= 897 m2
Asfaltový koberec AC 11 O,hr.50 mm ,
= 1320 m2
6. Šírkové riešenie: Šírka miestnej komunikácie je od 3 m – 5 m.
7. Výškové riešenie: Výškovo sa navrhovaná rekonštrukcia vozovky miestnej komunikácie
prispôsobuje existujúcim stavbám, zároveň bude prispôsobená výškam vjazdov k RD
8. Odvodnenie: odvodnenie je navrhnuté do jestvujúceho otvoreného kanála pre odvedenie
dažďových vôd na ľavom alebo v pravom okraji telesa cestnej komunikácie(ihrisko-potok)
9. BOZP: Pri rekonštrukcii miestnej komunikácie je nutné dodržiavať príslušné ustanovenia pre
ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci v zmysle aktuálnej právnej úpravy v platnom znení.
Ján Adámik starosta obce Hrabičov

