OBEC HRONSKÝ BEŇADIK

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
V prípade Vášho záujmu si Vás dovoľujeme vyzvať na predloženie súťažnej ponuky v súvislosti so
zadávaním zákazky na práce s názvom „ Oprava chodníka na Hlavnej ulici v obci Hronský Beňadik “
Proces zadávania zákazky s nízkou hodnotou verejný obstarávateľ zabezpečuje podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.

Údaje o verejnom obstarávateľovi :
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Hronský Beňadik
So sídlom:
Mýtne námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik
IČO:
00320676
DIČ :
2021111422
Bankové spojenie:
VUB banka
Číslo účtu:
SK 90 0200 0000 0000 0272 7422
Štatutárny zástupca: Ľubomír Krovina, starosta
Kontaktná osoba :
Erika Bajtkovská
Telefón :
0908 732 747
Elektronická pošta:
erika.bajtkovska@obechronskybenadik.sk

2.

Predmet zákazky: Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – oprava časti chodníka na
Hlavnej ulici v obci Hronský Beňadik ( od čísla domu 255 – po číslo domu 261 ).

Chodník je

v nevyhovujúcom technickom stave. Oprava spočíva v odstránení pôvodných asfaltových vrstiev, úprave
podkladu a realizácii zámkovej dlažby vrátane obrubníkov.
Rozsah prác je daný priloženým výkazom výmer, ktorý je súčasťou tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ upozorňuje záujemcov, aby prípadné odkazy vo výkaze výmer na obchodné meno,
osobitné označenie výrobcu, výrobku alebo materiálu, ktorými sa identifikuje konkrétny výrobca,
považovali iba za určenie parametrov porovnateľných výrobkov a materiálov a zároveň verejný
obstarávateľ vyžaduje, aby parametre výrobkov (a ich ekvivalenty) boli dodržané na kvalitatívnej úrovni
minimálne takej (a lepšej) ako je stanovené v súťažných podkladoch.
3.

Miestna ohliadka: Termín miestnej obhliadky je možné dohodnúť kedykoľvek v pracovnej dobe telefonicky
alebo e-mailom na kontaktnej adrese obstarávateľa.

4.

Zmluva:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 91/1991
Obchodného zákonníka, predmetu tejto zákazky a víťaznej cenovej ponuky.

5.

Miesto uskutočnenia stavby:
Stredné Slovensko, Banskobystrický kraj, okres Žarnovica, obec Hronský Beňadik
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6.

Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z finančných zdrojov obce.
Fakturácia sa uskutoční po zrealizovaní prác a dodávok. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: Bola stanovená na základe rozpočtu projektanta : Ing. Petra Ivaniča na
sumu 17 500 eur. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje ako cena bez DPH.

8.

Typ zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác podľa § 3, ods. 3 a § 117 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

9.

Podmienky účasti:
Predmet podnikania podľa predmetu zákazky uvedeného v bode č. 2 tejto výzvy.

10.

Ponuka musí obsahovať:
•

cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky podľa
výkazu výmer

•
11.

kópiu dokladu o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (fotokópia)

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu zákazky uvedená v ponuke
uchádzača bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok.

12.

Spôsob a lehota na predkladanie ponúk:
Kompletné ponuky možno predkladať v lehote najneskôr do 16.4.2018 do 10:00 a to elektronicky na emailovú adresu: erika.bajtkovska@obechronskybenadik.sk, alebo osobne či poštou v uzavretej obálke s
označením „Oprava chodníka na Hlavnej ulici v obci Hronský Beňadik“ na adresu: Obec Hronský Beňadik,
Mýtne námestie 445/26, 966 53 Hronský Beňadik.
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty sa nebude prihliadať. Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum
doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú, či e-mailovú
prepravu.

13.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:
Splnenie podmienok účasti bude posudzované v súlade s obsahom tejto výzvy. Z verejného obstarávania
bude vylúčený uchádzač, ktorý v ponuke:
a)

predložil neplatné doklady,

b)

nepredložil požadované doklady alebo informácie,

c)

poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
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14.

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za kompletné
uskutočnenie predmetu zákazky podľa bodu 2 tejto výzvy a priloženého výkazu-výmer vyjadrená v eurách
vrátane DPH.

15.

Cena a spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách

a

musí zahŕňať všetky náklady uchádzača.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v
zložení: navrhovaná zmluvná cena bez DPH, sadzba DPH a výška DPH, navrhovaná zmluvná cena vrátane
DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je
platcom DPH, upozorní.
16.

Doplňujúce informácie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu
zákazky prevyšuje finančný limit vyčlenený verejným obstarávateľom pre požadovaný predmet zákazky.
Na základe kritérií na hodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač, s ktorým verejný
obstarávateľ podpíše Zmluvu o dielo.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu s ďalším uchádzačom v prípade, ak úspešný
uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať Zmluvu.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov, ktoré im vznikli
s prípravou a doručením ponuky.

Príloha : Výkaz výmer

V Hronskom Beňadiku, dňa: 9.4.2018

Ľubomír Krovina
starosta obce
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Stavba:

Chodník Hr. Beňadik

Objekt:

Chodník v obci Hr. Beňadik

Objednávateľ: obec Hronský Beňadik
Zhotoviteľ:
Miesto:
Č.

Hronský Beňadik
KCN

Kód položky

Dátum:
Popis

MJ

Množstvo
celkom

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

113107142

Odstránenie krytu asfaltového alebo
betónového v ploche do 200 m2, hr.nad 50
do 100 mm, -0,18100t

113206111

Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním
lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých,
-0,14500t
m

122202201.

Odkopávka a prekopávka nezapažená pre
chodníky, v hornine 3 do 100 m3

m3

41,475

122202209.

Odkopávky a prekopávky nezapažené pre
chodníky. Príplatok za lepivosť horniny 3

m3

41,475

5 001

162701107

Vodorovné premiestnenie výkopku po
spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 3000 m

m3

41,475

6 001

181101102

Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4

m2

173,800

182101101

Úprava svahov v zárezoch v hornine triedy 14
m2

157,500

2

Zakladanie

289971211

Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom
povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2

173,800

6936651300

Geotextílie netkané polypropylénové
Tatratex pp 300

m2

173,800

4

Vodorovné konštrukcie

451577877

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej
alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 40 mm zo
štrkopiesku
m2

158,000

5

Komunikácie

564871111

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a
zhutnením, hr.po zhutnení 200 až 250 mm

m2

158,000

596911112

Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších
nad 20 m2
m2

158,000

5922905000

Betónová dlažba šedá,rozm.200 x 165 x
60mm ,spotr.36ks/m2,

158,000

8

Rúrové vedenie

894211231

Úprava kanalizačných šachiet

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4044712070

16 221
17 592

1 221

2 221
3 001
4 001

7 001

8 002
9 693

10 221

11 221
12 221
13 592

14 271

15 404

m2

m2

173,800

130,000

ks

3,000

Dopravné značky - Prenájom

kpl

1,000

916561111

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka
z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

m

90,000

5922902940

Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá

ks

94,500
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Cena
jednotková

Cena celkom

Stavba:

Chodník Hr. Beňadik

Objekt:

Chodník v obci Hr. Beňadik

Objednávateľ: obec Hronský Beňadik
Zhotoviteľ:
Miesto:
Č.

Hronský Beňadik
KCN

Kód položky

Dátum:
Popis

MJ

Množstvo
celkom

917762111

Osadenie chodník. obrubníka stojatého
betónového s oporou z betónu prostého tr. C
10/12, 5 do lôžka
m

138,000

5922903060

Obrubník cestný + nábehový 100/25/15 cm,
sivá

ks

144,900

919735113

Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo
podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm
m

107,800

21 013

965022121

Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z
lomového kameňa alebo kociek, -0,43200t
pôvodný bet. žľab

m2

84,000

22 013

979081111

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt do 1 km

t

61,595

23 013

979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt za každý
ďalší 1 km

t

184,788

24 013

979089012

Uloženie na určenej skládke - betón, stav suť t

43,595

979089212

Uloženie na určenej skládke - bitúmenové
zmesi

t

18,000

99

Presun hmôt HSV

998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3)
akejkoľvek dĺžky objektu

t

217,700

18 221
19 592
20 221

25 013

26 221

Celkom
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Cena celkom

