VLACHOVO
DEDINA ROKA
2005

OBEC VLACHOVO

VÝZVA NA SÚŤAŽ

ZÁKAZKA S NÍZKOU HODNOTOU

Rekonštrukcia farského plota

SÚŤAŽNÉ PODKLADY

Za súlad týchto súťažných podkladov s príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá:

Ing. Peter Pakes v.r.
starosta
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Vlachovo, jún 2013

I.

Identifikácia obstarávateľa:

Obec Vlachovo
Letná 71
049 24 Vlachovo
IČO: 00328898
II.

Predmet obstarávania

Predmetom obstarávania je výber dodávateľa na dodanie stavebných prác pri rekonštrukcii
farského plota v obci Vlachovo na parcele č. 190/4
III.

Špecifikácia predmetu obstarávania: rekonštrukcia plota sa bude týkať výmeny
pôvodného dreveného plota za murovaný zo šalovacích tvárnic.

IV.

Miesto poskytnutia služby: ulička okolo fary na parcele č. 190/4

V.

Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží v zmysle § 99 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v
znení neskorších predpisov nasledovné doklady:
1.

VI.

Platný doklad o oprávnení podnikať v tomto odvetví
Súťažné podmienky obstarávateľa:

1. Ponuku vypracuje uchádzač slovenskom jazyku.
2. Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku.
3. Ponuka musí byť doručená na adresu obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v
zalepenej obálke s názvom a adresou sídla uchádzača a s označením ,,Zákazka s nízkou
hodnotou farský plot- Neotvárať ”
4. Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených so spracovaním ponuky.
5. Obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov zábezpeku.
6. Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade, že nastane niektorá z okolností
podľa § 46 vyššie citovaného zákona o verejnom obstarávaní.
7. Obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odstúpiť od zmluvy, ak práce nebudú
smerovať k uspokojivému naplneniu zákazky.
8. Podkladom pre fakturáciu je preberací protokol.
Ponuka uchádzača, ktorá nesplní požadované podmienky účasti a súťažné podmienky, bude
vyhodnotená ako nedostatočná a bude vylúčená zo súťaže.
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VII.

Spôsob určenia ceny:

Obstarávateľ požaduje rozpočtovanú cenu len za vykonané stavebné práce bez materiálu
Navrhnutá cena predmetu obstarávania je v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení zákona č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
NR SR č. 18/1996Z.z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z., t. j. ako cena
primeraná, konečná a zahŕňajúca všetky výdavky dodávateľa.

VIII. Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia:
- Platný doklad o oprávnení podnikať v tomto odvetví
- Predloženie ponuky v termíne
IX.

Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania:

Výsledkom užšej súťaže bude zmluva o dielo
Návrh zmluvy, podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu musí byť
vypracovaný v zmysle zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník.
Finančná úhrada za poskytnuté služby bude vykonaná na základe faktúry bankovým
prevodom na účet dodávateľa po dodaní predmetu zmluvy.
X.

Časový harmonogram súťaže:

1. Zverejnenie súťažných podkladov: 01.06.2013
2. Odoslanie výzvy na predloženie ponuky spolu so súťažnými podkladmi: 03.06.2013
3. Vysvetlenie súťažných podmienok obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorým boli
vydané súťažné podklady, najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o
vysvetlenie.
4. Lehota na predkladanie ponúk: 07.06.2013,
obstarávateľa.

12,00 hod v podateľni na adrese

5. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 10.06.2013 o 10.00 hod. na adrese obstarávateľa
v kancelárii starostu obce.

Žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov:
Ing. Peter Pakes
Letná 71
049 24 Vlachovo
Tel. 0905113259
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Rekonštrukcia farského plota – cenová ponuka
1. Šalovanie základu

29,6 m2

x

=

€

2. Osadenie a zvarovanie výstuže

90 bm

x

=

€

3. Dobetónovanie základu

3,5 m3

x

=

€

4. Murovanie z betónových tvárnic

55,5 m2

x

=

€

5. Penetrácia muriva

111 m2

x

=

€

6. Omietanie (mriežka, lepidlo, štuk)

111 m2

x

=

€

Spolu bez DPH

€

Rozpis materiálu:
- piesok riečny premývaný frakcia 0/4

6 m3

- cement

18 q

- lepidlo mrazuvzdorné

4,5 q

- sklolaminátová mriežka

120 m2

- penetračný náter

10 kg

- štuková omietka vonkajšia

5q

- oceľová výstuž, priemer 10 mm

90 bm

- bet. tvárnice 25 x 15 x 50 cm

450 ks

