OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE
Obecný úrad, Hlavná 152/183, 067 77 Zemplínske Hámre
Tel / fax: 057 75 81 790, e-mail: zemplinskehamre@gmail.com

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
Obec Zemplínske Hámre ako verejný obstarávateľ podľa § 7 odsek 1 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov vyhlasuje v rámci prieskumu trhu na zadanie zákazky s nízkou
hodnotou podľa §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

VÝZVU
na predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie stavebných prác
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO :
DIČ :
Sídlo organizácie:
Internetová adresa:
telefón :
e-mail :

OBEC ZEMPLÍNSKE HÁMRE
00323853
2020794776
Obec Zemplínske Hámre, Hlavná 152/183,
067 77 Zemplínske Hámre
www.zemplinskehamre.sk
057/7581790
zemplinskehamre@gmail.com

2. Predmet zákazky:
2.1 Názov predmetu zákazky: Odvodnenie miestnych komunikácií na ul. Sninskej
2.2 Druh zákazky: Stavebné práce
2.3 Kód CPV:

45232452-5
45246400-7
45246410-0

Odvodňovacie práce
Protipovodňové práce
Údržba protipovodňových ochranných zariadení

3. Opis zákazky:
Predmetom zákazky sú odvodňovacie práce, t. j. osadenie melioračných žľabov a s tým
spojené stavebné práce (zemné a konštrukčné práce), ktoré umožnia plynulý odtok
dažďovej vody pozdĺž miestnej komunikácie a okolitých pozemkov. Tieto protipovodňové
opatrenia zabránia zaplavovaniu miestnej komunikácie, ako aj prípadnému vniknutiu do

pivníc okolitých obytných domov, zaplavovaniu súkromných pozemkov a areálu školy,
ktoré sa nachádzajú pod úrovňou miestnej komunikácií, zároveň sa aj zvýši bezpečnosť
chodcov. Opatrenia sa vykonajú na ulici Sninskej v obci Zemplínske Hámre.
Stavba pozostáva z jedného stavebného objektu:
SO 01 Odvodnenie ul. Sninská - doplnenie melioračných žľabov
Pri opatreniach nedochádza k polohovým zmenám na vybraných objektoch. Šírkové
usporiadanie sa nezmení a nie je potrebný žiadny ďalší záber pozemkov. Stavenisko je z
pohľadu realizácie voľné. Nie je potrebné realizovať prekládky žiadnych podzemných
vedení. Rozsah predmetu zákazky a ostatné podrobnosti sú bližšie určené výkazom výmer,
ktorý tvorí prílohu tejto Výzvy.

4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: obec Zemplínske Hámre, okres Snina, kraj Prešovský.

5. Lehota dodania predmetu zákazky:
Predpokladaná lehota výstavby: 30 kalendárnych dní odo dňa začatia prác.
Termín zahájenia realizácie prác: najneskôr do 3 dní odo dňa prevzatia staveniska.

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500,00 EUR bez DPH

7. Obhliadka miesta realizácie diela:
Záujemca môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky, aby si sám overil a získal
všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky.
Výdavky spojené s touto obhliadkou sú nákladom záujemcu a uhradí si ich z vlastných
prostriedkov. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky miesta stavby,
je kontaktnou osobou starosta obce JUDr. Rastislav Zaremba, tel.: 0911 870 310, e-mail:
zemplinskehamre@gmail.com.

8. Cena a spôsob určenia ceny:
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 musí byť
vyjadrená v EUR a uvedená v zmysle Prílohy č. 1 tejto výzvy.
Ak je uchádzač platcom 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 a na
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní poznámkou pri uvedení ceny v Prílohe č. 1
tejto výzvy.

9. Podmienky financovania:
Predmet obstarávania – zákazka, bude financovaná z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby,
objednávka zo strany obstarávateľa bude úspešnému uchádzačovi vystavená po uzavretí
zmluvy o dielo, splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

10. Obsah a spracovanie ponuky:
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
Prílohu č. 1 - Návrh na plnenie kritéria - Uchádzač v návrhu uvedie aj telefonický a
e-mailový kontakt, návrh ceny musí byť podpísaný uchádzačom.
Prílohu č. 2 - Zadanie – Výkaz výmer - ocenené a podpísané uchádzačom.

11. Lehota na predloženie ponuky:
Termín: od 24.08.2018 do 04.09.2018 - do 12:00 hod.

12. Termín otvárania a vyhodnocovania ponúk:
Termín: 04.09.2018 o 13:00 hod.

13. Podmienky účasti:
1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a preukázať ich splnenie
dokladmi podľa § 32 ods. 2 písm. e), čiže doložením dokladu spoločnosti o oprávnení
dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky, napr. výpis z Obchodného registra SR, Živnostenského registra SR
alebo iného príslušného registra dodávateľa (nie starší ako 3 mesiace).
2. Uchádzač musí v súlade so zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejnému obstarávateľovi zaslať súhlas
so spracúvaním jeho osobných údajov počas doby realizácie verejného obstarávania, resp.
realizácie zákazky a archivácie dokumentov z predmetnej zákazky.

14. Miesto a spôsob predloženia ponuky:
Uchádzači doručia svoje ponuky elektronickou poštou na e-mailovú adresu verejného
obstarávateľa alebo osobne, poštou, či inou prepravnou službou na adresu verejného
obstarávateľa.
Ak je ponuka uchádzačom predkladaná prostredníctvom elektronickej pošty, musia
byť všetky predkladané dokumenty vo formáte pdf., tak aby ich nebolo možné upravovať.
Ponuka predkladaná v písomnej forme musí byť uchádzačom predložená v uzatvorenej
neprehľadnej obálke s označením „VO - Odvodnenie miestnych komunikácií - Neotvárať".
15. Kritéria vyhodnotenia ponuky:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena v EUR, vrátane DPH.
V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH bude posudzovaná uvedená cena celkom.

16. Oznámenie o výsledku:
Z vyhodnocovania ponúk bude vyhotovená zápisnica a oznámenia o výsledku
z vyhodnotenia ponúk budú všetkým uchádzačom odoslané do 7 pracovných dní od
termínu otvárania a vyhodnotenia ponúk.

17. Ďalšie informácie
1. Náklady spojené s účasťou v súťaži znáša uchádzač v plnej výške.
2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a zrušiť verejné
obstarávanie v prípade, že predložené ponuky budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa, alebo inak nevýhodné pre verejného obstarávateľa.
3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť realizáciu zákazky s úspešným
uchádzačom, ak v procese overovania verejného obstarávania bude zistené porušenie
princípov a postupov verejného obstarávania pre zadávanie zákazky s nízkou hodnotou,
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

V Zemplínskych Hámroch, dňa 24.8.2018

Ing. Matúš Brečka
Splnomocnená osoba pre VO

Prílohy:
Príloha č.1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č.2: Zadanie - Výkaz výmer (Rozpočet)

JUDr. Rastislav Zaremba
Starosta obce

