
Obec Petrovce - Obecný úrad, Petrovce č. 89. 09431 Hanušovce nad Toprou

Č. p.: 097/4/2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Postup podľa ustanovení §117 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia verejného obstarávatel'a

Obec Petrovce
IČO:
DIČ:
Kontaktná adresa:
Kontaktná osoba:
Mobil:
E-mail:

00332674
2020630315
Obecný úrad Petrovce, Petrovce 89, 09431 Hanušovce nad Topľou
Ing. Miroslav Bobrik, starosta obce
0901 919955
obecpetrovce@stonline.sk

2. Názov zákazky

Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - výkopové a stavebné práce.

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky je stanovenie ceny za prípravu a prevedenie prác, ktoré budú pozostávať z výkopových
prác základovej ryhy o šírke 300 mm do nezamŕzajúcej híbky, vyhíbenie ryhy a pokládka elektrického kábla od
bytového domu k hasičskej zbrojnici o älžk« do 30 metrov ( kábel bude dodaný obstarávatefom) a vyhíbenie ryhy
a uloženie potrubia pre odvádzanie dažďových - povrchových vôd spred budovy hasičskej zbrojnice s priemerom
160 mm, dlžk» do 30 metrov s vyhotovením zbernej šachty. Zhutnenie zásypov pod základovou doskou na 150
kPa. Prevedenie betonáže základu priamo do základovej ryhy z prostého betónu C 12/15 (815), nadmurovanie
dvoch radov debniacich tvaroviek DT 25, do ktorých budú osadené oceľové kotvy na ukotvenie drevených silpov
160x160. Prevedenie dosky hrúbky 150 mm uloženej na terén cez štrkový zásyp, ktorá bude vystužená sieťami
SZ 8x200-8x200 pri spodnom okraji dosky a v rohoch objektu aj pri hornom okraji s krytím 20 mm.

Úprava priestoru pred budovou, jeho zhutnenie, osadenie obrubníkov a položenie asfaltu ( pri výpočte ceny,
uvádzať cenu za bežný meter a m2) .

4. Predpokladaná hodnota zákazky

Predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančné hodnoty pre podlimitné zákazky. Na zadávanie
zákazky budeme postupovať v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o v.erejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky

Úspešný uchádzač vykoná práce do 20 dní od vytýčenia stavby oprávneným geodetom a vyrozumenia
obstarávateľom.

6. Financovanie zákazky

Zákazka bude financovaná z pridelenej dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vlastných zdrojov obce. Obec neposkytuje preddavky. Lehota
splatnosti 30 dní od doručenia faktúry.

7. Podmienky účasti



Uchádzač musí spfňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) Zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 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). (možno vyžiadať aj doklady na
preukázanie Technickej alebo odbornej spôsobi/osti viď§ 34 zákona o verejnom obstarávaní).

8. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:
8.1 Kópiu dokladu o oprávnení zho oviť dielo v predmete zákazky.
8.2 Ponuku - vyplnenú prílohu č.1 k tejto výzve.
8.3 Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný

uchádzač.

9. Predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu obce v uzavretom obale s uvedením
obchodného mena a sídla alebo mies.e podnikania uchádzača. Obal musí byť označený textom: "Ponuka -
Výstavba garáže pre hasičskú zbrojnicu v obci Petrovce - Neotvárat'''. Ponuka doručená po uplynutí lehoty
na predkladanie ponúk, sa vráti zéujemcovi neotvorená).

10. Lehota na predkladanie ponúk

Do 22.05.2018 do 13.00 h.

11. Lehota viazanosti ponúk

Do 31.07.2018

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk

Najnižšia cena s DPH.

13.0tváranie a vyhodnocovanie ponúk

Otváranie a vyhodnocovanie ponú« sa uskutoční dňa 17.05.2018 od 13. OO h. v kancelárii starostu obce.
Ponuky sa budú vyhodnocovať podla t.méri« 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.

14. Vyhodnotenie ponúk sa riadi ustanoveniami § 53 zákona o verejnom obstarávaní.

15. Ďalšie informácie

Informácia o vyhodnotení ponu« bude zaslaná na poštové a na e-mailové adresy uchádzačov. Proti
rozhodnutiu obce o výbere najvhc ~ho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je
možné podať žiadosť o nápravu v ZIi r > 'e zákona o verejnom obstarávaní.

Prílohy: 1. Príloha Č. 1 - ponuka 1 list
2. Projektová dokumentácia 5 listov

íezvisko
starosta obce

V Petrovciach 18.05.2018


