OBEC

STAŠKOV

Obecný úrad Staškov
Ul. Jozefa Kronera 588
023 53 Staškov
tel.: 041/ 4302 724, fax: 041/ 43 46 233, e-mail: uctaren@staskov.sk
IČO: 0314293, DIČ: 2020553271
___________________________________________________________________________

Adresát:

Váš list č. / zo dňa: - / Naše číslo:
Vybavuje: Ing. Ladislav Šimčisko
Mobil:
041/4302724
Email:
uctaren@staskov.sk

VEC:
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru pod názvom:
„Kamenivo, Betón, Kanalizačný materiál, Obrubníky, Zámková dlažba a oplotenie na
Renováciu a obnovu chodníkov a spevnených plôch v obci Staškov“
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Očakávame, že sa procesu
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou „ zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
ZVO) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
S pozdravom,

V Staškove dňa 18. 03. 2019
Podpis štatutára
Príloha: Výzva na predkladanie cenových ponúk
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VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK
zákazka na dodanie tovaru
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
Názov verejného obstarávateľa: Obec Staškov
Sídlo: Ulica Jozefa Kronera 588,023 53 Staškov
Štatutár: Ing. Ladislav Šimčisko – starosta
IČO: 00314293
DIČ:
2020553271
IČ DPH: Nie sme platcovia DPH
Tel.:
0905 863 031
Fax:
--------E-mail: uctaren@staskov.sk
Internetová stránka: www.staskov.sk
Bankové spojenie: Prima banka, a. s.
Číslo účtu.:
0279615001/5600
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Ing. Ladislav Šimčisko
Telefón:
0905 863 031
Email:
otpstaskov@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Michaela Urbaníková
Telefón:
041/4302724
Email:
uctaren@staskov.sk

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Staškov , Ul. Jozefa Kronera č. 588,
023 53 Staškov
3. Predmet obstarávania: „Kamenivo, Betón, Kanalizačný materiál, Obrubníky, Zámková
dlažba a oplotenie na Renováciu a obnovu chodníkov a spevnených plôch v obci Staškov“
4. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Kúpna zmluva
5. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
1. časť – Kamenivo
2. časť – Betón
3. časť – Kanalizačný materiál, oplotenie, oceľové siete
4. časť – Obrubníky, zámková dlažba
Cenovú ponuku žiadame predložiť vrátane dopravy na miesto stavby – Chodníky Staškov.
Uchádzač môže predložiť cenovú ponuku buď na celý predmet obstarávania alebo len na
časť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nenaplniť celý rozsah predmetu obstarávania.
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Termín dodania apríl – október 2019
Verejný obstarávateľ si vyžaduje certifikáty dodávaného tovaru.
Tovar musí byť dodaný v originálnom balení.
Dodávateľ sa zaväzuje odobrať od objednávateľa nepoužitý materiál pokiaľ nebude zjavne
poškodený, prípadne obal vôbec otvorený.
Vykládku zabezpečí objednávateľ. Dodávateľ nemôže účtovať cenu paliet ani zálohu za ich
zapožičanie. Po zabudovaní materiálu je dodávateľ povinný palety odviesť na vlastné
náklady.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzatvorenia zmluvy.

P.č.

Názov

Množstvo

M. j.

Špecifikácia

1. časť - KAMENIVO - frakcie
1 0-63

1024

t

2 16-32

320

t

3 8-16

400

t

400
4 4-8

Vrátane dopravy návesom
na určenú skládku do Obce
Staškov.
Lehota plnenia pre
dodávateľa od doručenia
čiastkovej objednávky –do
2 pracovných dní.

t

2. časť BETÓN,
5 Beton suchý 16/20 z praného kameniva

6 Bet. Zmes CB III

150

m3

10

m3

3. časť KANALIZAČNÝ MATERIÁL,
OPLOTENIE, OCEĽOVÉ SIETE

Šachty plastové DN600 – dno DN 300 +
7 liatinový poklop D400 – 115 mm
8 Uličná vpusť s kalovým priestorom DIN 4052

11
26

ks
ks

Vrátane dopravy na miesto
stavby. Minimálny odber –
0,5m3. Lehota plnenia pre
dodávateľa od doručenia
čiastkovej objednávky –1
pracovný deň
Vrátane dopravy na miesto
stavby. Lehota plnenia pre
dodávateľa od doručenia
čiastkovej objednávky – do
5 pracovných dní
Sa skladá z:
-Šachtové dno DN600/300
priebežné
-rúra DN600/6000
-tesnenie DN600
-poklop DN600 D400
-prstenec výška 150
Sa skladá z:
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-plastik dno tbv 2a dno
betón
-plastik bahenný kôš nízky
-plastik tbv 3a skruž odtok
150
-plastik tbv 5c skruž horná
200
-plastik
vyrovnávací
prstenec tbv 10a
-plastik mreža liatinová s
rám 500x500

9 Rúra PVC DN 300/5000,SN8, korugovaná
10 Rúra kanalizačná DN160/5000
11 PVC koleno 160/30
12 PVC Spojka 160
13 PVC zátka 300
14 PVC redukcia 300/160
15 Odbočka šikmá 300/160/300 korugovana

70
18
78
15
4
2
56

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

28
4

ks
ks

OPLOTENIE
Plot. Stlpik poplast priemer 48x1,50x2500/
16 ZN+PVC 6005
17 Pletivo PVC 4hr. 50/2,5-1,65/ 25 m - balenie
Plot. Vzpera BPL 38x1,25x1750 /ZN+PVC
18 6005
20 Vod. Spinka s klinčekom na nap. Drôt

12
15
90

ks
ks
ks

Drôt PVC napinaci 3,5-2,5 /ZN+PVC
21 6005/78m/

4

ks

12

ks

19 Napinak PVC ZN +PVC 6005

OCEĽOVÁ SIEŤ do betónu
Oceľová sieť do betónu, priemer oka
150x150mm, priemer prúta 8mm – rozmer
22 2*3m

Vrátane dopravy na miesto
stavby. Lehota plnenia pre
dodávateľa od doručenia
čiastkovej objednávky – do
5 pracovných dní .
Farba obrubníkov -sivá

4. časť OBRUBNÍKY, ZÁMKOVÁ
DLAŽBA
23 Obrubník chodníkový -rozmer 100x20x10cm

Farebné prevedenie :
RAL 6005

729

ks
4
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24
25
26
27

Obrubník cestný nábehový - rozmer
100x20x15cm
Obrubník prechodový Ľavý rozmer100x15x20cm
Obrubník prechodový Pravý rozmer 100x15x20cm
Obrubník cestný so skosením rozmer
100x26x15cm

ZÁMKOVÁ DLAŽBA –
Betónová zámková dlažba hr. 8 farba –
28 červená, rozmer 20x10x8cm
Betónová zámková dlažba hr. 6 farba – sivá,
29 rozmer 20x10x6cm
Betónová zámková dlažba hr. 6 farba – sivá
30 - rozmer 10x10x6cm
ŠPECIFIKÁCIA ZÁMKOVÁ DLAŽBA-

66

ks

18

ks

15

ks

534

ks

66

m2

1510

m2

90

m2

Dlažba dvojvrstvová vibrolisovaná. Jedným zo vstupov receptúry je hydrofobizačná prísada výrazne
znižujúca nasiakavosť. Použitím prísady sa súčasne eliminuje možnosť tvorby vápenných výkvetov.
Dovolená odchylka rozmerov najviac±4 mm
Pevnosť v priečnom ťahu > ako 3,6MPa.
Odolnosť proti zmrazovacím cyklom pri použití rozmrazovacích solí – trieda 3, metóda A, 100 cyklov.
Žiadna jednotlivá hodnota v súbore nesmie prekročiť 1,2 kg/m2
Odolnosť voči obrusu- trieda 4, Označenie I, ,≤ 18 000 mm³/5000 mm²
Odolnosť proti šmyku/sklzu – Uspokojivá
Vzhľad – uspokojivý
Ak je v texte použitý konkrétny názov výrobku má sa za to že sa môže použiť aj ekvivalent.

6. Predpokladaná hodnota zákazky:
1. časť KAMENIVO – 26 064,-- €
2. časť BETÓN – 10 820,-- €
3. časť KANALIZAČNÝ MATERIÁL, OPLOTENIE, OCEĽOVÉ SIETE – 17 304,86 €
4. časť OBRUBNÍKY, ZÁMKOVÁ DLAŽBA – 14 062,54 €
SPOLU 68 251,40 € bez DPH
7. Miesto dodania predmetu zákazky: Chodníky Staškov
8. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
max do 31. 10. 2019
9. Financovanie predmetu zákazky: z rozpočtu Obce Staškov
10. Lehota na predloženie ponuky: 29. 03. 2019 do 8.00 hod
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Spôsob predloženia ponuky: poštou na adresu: Obec Staškov,
Ul. Jozefa Kronera č. 588, 023 53 Staškov,
11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk: najnižšia cena s DPH
12. Pokyny na zostavenie ponuky:
- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v mene EUR,
- V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená
verejnému obstarávateľovi. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po
predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
je zmena alebo doplnenie ponúk vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb
a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhodnotení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty
na podávanie ponúk,
- obálka alebo email musí byť zreteľne označený nápisom: „Obstarávanie –
neotvárať!“, heslom obstarávania „Materiál – Renovácia a obnova chodníkov
a spevnených plôch Staškov“
a. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: Protokoly o skúške,
Vyhlásenia o zhode, certifikáty
b. Identifikačné údaje uchádzača: (meno a sídlo/bydlisko uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň,
telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením predmetu
zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.
c. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa
určených kritérií)
d. Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať stavebné
práce. výpis z obchodného registra, živnostenského alebo iného registra.
13. Otváranie ponúk: 29. 03. 2019 o 10.00 hod
14. Lehota viazanosti ponúk: do 31. 10. 2019
15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Kúpnej
zmluvy ďalšie doklady:
- Doklad o oprávnení dodávať tovar napr. výpis z obchodného registra,
- Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 písm. f)
- Čestné vyhlásenie uchádzača „konflikt záujmov“
- Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia.
- S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Kúpna zmluva
- Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť s uzatvorením objednávky,
verejný obstarávateľ môže uzatvoriť objednávku s ďalším uchádzačom v poradí.
-
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-

-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

S úctou,
....................................................................
Dátum, podpis, pečiatka
Prílohy:
Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk
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Príloha č. 1

Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk

Názov zákazky:
Identifikačné údaje uchádzača:
Názov uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO uchádzača:
E-mail kont. osoby:
Telefón kont. osoby:

P. č.

Položky predmetu obstarávania

1. časť

KAMENIVO

2. časť

BETÓN

3. časť

KANALIZAČNÝ
MATERIÁL, OPLOTENIE,
OCEĽOVÉ SIETE

4. časť

OBRUBNÍKY,
ZÁMKOVÁ DLAŽBA

MJ

Množstvo
MJ

Cena za všetky
MJ bez DPH

Výška DPH
20%
(za všetky MJ)

Cena celkom
vrátane DPH –
konečná cena
(za všetky MJ)

Cena celkom za celý predmet zákazky:
Ak je uchádzač platcom DPH uvedie cenu bez DPH a cenu vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH
v ponuke na to upozorní.

Vyplnené dňa:

podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
8
meno, priezvisko štatutárneho
zástupcu uchádzača oprávneného
konať v záväzkových vzťahoch

