Výzva na predkladanie ponúk
(zákazka s nízkou hodnotou)
podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1.

Názov zákazky:
Premostenie lávky na cyklotrase pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany – posilnenie
cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Kamenica
Zastúpený: Ladislav Urda – starosta obce
Adresa: Obecný úrad, kamenica 401, 082 81 Lipany
IČO: 00327221
DIČ: 2020711539
e-mail: kamenica@kamenica.sk
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

3.

Predmet zákazky:

4.

Druh zákazky: stavebné práce

5.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predložiť ponuku na celý predmet zákazky

6.

Podmienky účasti:
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku“

7.

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je premostenie lávky na cyklotrase v katastrálnom území obce Kamenica
vrátane zemných prác a konštrukčných prác. Bližšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý
tvorí prílohu výzvy. Bližšie informácie sú uvedené vo výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu výzvy.

8.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
45000000-7 Stavebné práce

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:

10.

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:
Podľa výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu výzvy

11.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Kamenica

12.
13.

Variantné riešenie: neumožňuje sa
Obhliadka miesta:
V prípade záujmu je nutné si obhliadku dohodnúť na hore uvedenom kontaktnom mieste. Účasť na
obhliadke je nepovinná a záujemca, ktorý sa nezúčastní obhliadky, môže predložiť ponuku.

14.

Lehota a miesto na predloženie ponúk:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Premostenie lávky na cyklotrase pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany –
posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného
dedičstva

14 486,55 € bez DPH

06.09.2017 do 13:00 hod.

TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, e-mail: galbava@tenderteam.sk
15.

Spôsob predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť v uzatvorenej obálke poštou, kuriérom, osobne, alebo e-mailom.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku.
Cena bude vyjadrená v mene Eur bez DPH a spolu s DPH (v prípade ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke).
Označenie obálky, resp. predmet e-mailovej správy:
Oceľová lávka, Kamenica, PONUKA – NEOTVÁRAŤ

16.

Kritérium vyhodnotenia ponúk:
Jediným kritériom je najnižšia cena za služby podľa výzvy a prílohy Návrh na plnenie kritérií
a rozhodujúca je cena v Eur s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude
posudzovaná cena celkom.

17.
18.

Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
Obsah ponuky:
- Vyplnený návrh na plnenie kritérií – príloha č. 1
- Nacenený výkaz výmer
- Dôkaz o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu –
originál, fotokópia alebo vytlačený z internetu

19.

Otváranie ponúk:
Neverejné
Otváranie ponúk a uskutoční dňa 06.09.2017 o 13:30 hod.
Miesto: TENDERTEAM, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov

20.

Podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný v vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, zo zdrojov
Európskej únie a štátneho rozpočtu.

21.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly riadiacim orgánom, resp. inými oprávnenými
osobami
- Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nezískania finančných prostriedkov odstúpiť
od zmluvy
- Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka,
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie

V Prešove, 25.08.2017
S pozdravom

Alena Galbavá
poverená osoba pre VO

Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií

CENOVÁ PONUKA
Názov zákazky: Premostenie lávky na cyklotrase pre projekt Muszyna, Kamenica, Lipany –
posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a prírodného dedičstva

Obchodné meno:
Sídlo dodávateľa:
Oprávnená osoba:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Email:
Telefón:

Názov zákazky

Premostenie lávky na cyklotrase pre projekt
Muszyna, Kamenica, Lipany – posilnenie
cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúrneho a
prírodného dedičstva

*sme/nie sme platcami DPH

V ..................., dátum:

Meno a priezvisko oprávnenej osoby:

Podpis a pečiatka:

*nehodiace sa škrtnite

Celkom
bez DPH

výška DPH

Cena celkom
s DPH

Vykaz Wmer
stavba: Cezhranidni projeK - Inrereg MUSZ|NA

_

KA

ENTCA -

LtpANy

Objektj Ocefov6 l6vka pre p€atch
ObjednAvahf : obec Kamenica

c.

1

MJ

HSV

P.ece a dodAvky HSV

1

Z€mna Drace

121101112

odstrrnenio onice s p€miesln. na rrmoaoy,
r'zdiarenostdo 100 n a do io0O m3

13120]1A1

si-rozenfiii

vykop.e2apa2en6jFmyvhom'ne3 do t00nr3
r'i|op ryhy ii*y 60[}2000mm hom.ldo 1oom3

3,250

p

Prip atok k enan za t€pivost
hibeniqrhs. nad600do2
000 hm apar. i nezapa2enich, s ubvoanim dna v homine 3

2
212312111

Z,.kladanie
l6tlo pre Ld vod

z belbnu

p6{eho

TEtivod z drener.ych nimk bez rozka,

vnft

p;;;;;l;6

212155116

r'idi
3

224361111

pil'jrzhskportand. Berbnu r. V4-B2O (Ct6_20)
r'tsfut pll'tt bel. Do zme z ocete 10 216

Vistutp

oi bet. Do zefie z oc6 e 10 425

0,24S

Vtslu: pit6l b6L Dozemezo@te11373

10

zholovenio viphe
10 hm,

11

pd€6elp

pi 6t

zvjstych z.paz. z ber

Zt;zov6a;E

6t nad 245 mm

vny pre piloty apa2. zviste, prt6metu nad sso do 650 frn v
hl,od0do5 mv homin6lll
a6kladov6 konsl{kcie z b616^! pbstdho 1r. B 20 (c 16/20)
zkl. pasov, dosiek, pEhov, patek a btkov, pitiebv

Debnenie

Debn€nre

zlkl. pEsov, dosi6k, p6hov, pdLek a btkov, pijitrov

15

3

Zvisl6
Mdshe podpery z p@sl6ho bentnu tr. B 30 (c 25/30)
Mostn€ podpery z pbsioho b€l6nu t_ B 30 (C 25/30)

Debneiie moslnych konstrkcii, visky do 20 fi, zhotovenje

'13

20,340

D6bnenie mosrrtch konslrukcii, visky do 20
2A

h, odstanenie
Vistu, nonnich op6r prem€ru nad 12 mE z@et6zn.1x25

21

r/tsluZ mosniich op& pfiemeru n.d

99
s94212111

mm z o@te zn.1o425

Presun hm6t HSV
Preui hmdtpe mosq m!b€n6,

22

l2

0,159

monolitick6, bet5nov6,

kovove vlrsky mo6ia do 20 m

17,152

Priplalok k c6ne 2a aaagont presun nad vyfredzen!
23

17,152

c.

25

26

712

kolacie proti vode

t11112001

lzolacia ptu! remnej vthkoslatsta penor. NaL za stud.

3,620

rak ashltovt ALP penet-ar v suddh

0,011

116315000

a

vlhkosti

76i1

Konstrukcie doDlnkov6 kovov6

267590110

Monl6Z podl6hovich m<lov

ne6nrm

O.elove tuAftne tugIy exlefttuv4.

27

pdkk

100t100

cn

Mon&z osldinych arypicktch kovdvich stav_ Doptnkovy.h

29

553313010

fc€lovd Evka ple peaich ponnkovan6
DopBva hvky na metalizAciu a na slavbu
rresun hm6t pE kovovd 6tav. Dophkov6 kon$tuk

30
)94767102

rbjektoch vtgky nad 6 do 12

1.00c

310.00c

i€v

fr

Nnery ocel Kongtlkcii synlcrick6 na vzdu.hu schnne farby

!€d6j r6rkych "A dvojnds.

1x s

enaitownJm

Nllery @eL Ko.{rukciJ svnredckd ra vzdrchr schnuce.adt
Sedej

fa:kich "Al zekladnY

Nabry les{Gkych konsltukcii synietickd na vzdu.hu schn!@

ldubvadm l.kom 2r lakovanifr
Nabrybse6kych konstrukcilpovrchovd impegndcia

PmjeKove doktrm€nu.'a skuiodnej ealzdcie stavby (DsRs)

Celkom

