OBEC HÔRKY, okres Žilina, PSČ 010 04

Výzva na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Obec Hôrky zverejňuje výzvu na predloženie cenovej ponuky

Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci
Hôrky - Ul. Hlavná
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa
Názov: Obec Hôrky
Sídlo: Obecný úrad Hôrky, Hôrky č.111, 010 04 okr. Žilina
IČO:
00 321 303
DIČ:
2020671895
Kontaktná osoba vo veciach zákazky: Erika Mojáková, starostka obce
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Erika Mojáková, starostka
obce
Telefón: 041/5662 604, 0910 285369
E-mail: obec.horky@stonline.sk
2. Predmet zákazky
Názov zákazky: Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky - Ul. Hlavná
Druh zákazky: zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie stavebných prác iných
ako bežne dostupných na trhu
Typ zmluvy:
zmluva o dielo
3. Miesto realizácie a termín dodania predmetu zákazky
Miesto dodania predmetu zákazky: Ul. Hlavná, Hôrky, priechod pri ZŠ s MŠ Hôrky,
priechod pri autobusovej zastávke Zvonica.
Termín dodania predmetu zákazky: do 30.11.2019
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4. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
1/ Predmetom zákazky je osvetlenie priechodov pre chodcov na Ul. Hlavnej, ceste
3.triedy č.III/2101, ktorá tvorí prieťah obcou Hôrky. Priechody sa nachádzajú:
- 1. priechod priechod pri ZŠ s MŠ Hôrky,
- 2. priechod pri autobusovej zastávke Zvonica.
Projektová dokumentácia tvorí prílohu č.1 tejto výzvy, je k nahliadnutiu na obecnom
úrade Hôrky po telefonickom dohovore so starostkou obce Erikou Mojákovou.
2/ Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s prílohou č.2
označenou – Výkaz výmer, kde je stanovený aj rozsah predmetu zákazky .
3/ Vo výkaze výmer sú pri niektorých výrobkoch uvedené značky. Verejný
obstarávateľ pripúšťa možnosť predloženia ekvivalentu výrobku rovnakej alebo
vyššej kvality. V prípade využitia ekvivalentu, verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač uvádzal už priamo značku výrobku do rozpočtu.
4/ Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom/záujemcom obhliadku lokality za
účelom získania ďalších informácií nevyhnutných na prípravu a spracovanie ponuky.
Obhliadku je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou vo
veciach zákazky.
5. Predpokladaná hodnota zákazky
7500,00 € bez DPH
6. Spôsob a lehota na predkladanie ponúk
Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý predmet zákazky a zahŕňa
všetky náklady spojené s prácami a dodávkou materiálu, ako aj náklady spojené s
dopravou a likvidáciou odpadu. Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do
30.10.2019 do 12:00 hod.
Cenové ponuky sa doručujú buď v listinnej podobe v uzatvorených zapečatených
obálkach označených heslom„Osvetlenie priechodov pre chodcov v obci Hôrky –
Ul. Hlavná“- NEOTVÁRAŤ alebo sa doručujú v elektronickej forme na e-mailovú
adresu: obec.horky@stonline.sk
Adresa, na ktorú sa majú cenové ponuky doručiť: Obec Hôrky, Hôrky 111, 01004
Žilina.
Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému
obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu.
7. Lehota viazanosti ponuky
Cenová ponuka zostáva platná počas lehoty viazanosti ponuky stanovenej do
30.12.2019.
8. Financovanie predmetu zákazky a obchodné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu obce Hôrky formou bezhotovostného
prevodu v lehote splatnosti faktúr do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi, pričom faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového
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dokladu. Zálohy nebudú poskytované. Fakturácia – faktúra bude vystavená po
odovzdaní a prevzatí diela.
9. Mena a ceny uvádzané v ponuke
Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za kompletné uskutočnenie predmetu
zákazky uvedená v ponuke bude vyjadrená v eurách (EUR). Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavok.
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.
10. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet podnikania na daný predmet zákazky.
V prípade, ak uchádzač bude oceňovať výrobky inej značky ako je uvedené vo
výkaze výmer tzv. ekvivalenty, je povinný predložiť doklady preukazujúce technické
vlastnosti ponúkaných ekvivalentov výrobkov (napr. produktový list, technický list a
pod.) za účelom overenia splnenia kvalitatívnych parametrov výrobkov alebo
stavebných materiálov.
Rozdelenie predmetu zákazky nie je možné. Uchádzač predloží ponuku na celý
predmet zákazky.
11. Kritérium na vyhodnotenie cenových ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná zmluvná cena za
kompletné uskutočnenie predmetu zákazky. Víťazný uchádzač bude ten, ktorý
ponúkne najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za celý predmet zákazky.
12. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať:
- ocenenie predmetu obstarávania t. j. položkovitý rozpočet podpísaný uchádzačom,
ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy,
- doklady podľa bodu 9.,
- cenovú ponuku, ktorá musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky, v súlade s podmienkami výzvy
- fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať služby podľa predmetu zákazky v súlade
s § 26 pís. 1) ods.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
- fotokópiu autorizačného osvedčenia podľa zákona č. 236/2000 Z.z., ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 138/92Z.z.
- zmluvu o dielo - návrh
- uchádzač spolu s cenovou ponukou predloží podpísané čestné vyhlásenie
štatutárneho zástupcu uchádzača (príloha č. 3 tejto výzvy).
- doklad o oprávnení vykonávať práce alebo poskytovať službu v oblasti elektro
v súlade s § 26 pís. 1) ods.f) zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
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13. 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. Ak ponuka uchádzača nebude
obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude obsahovať celý rozsah
požadovanej služby, ponuka nebude vyhodnocovaná.
Na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk bude identifikovaný úspešný uchádzač,
s ktorým verejný obstarávateľ podpíše zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v
prípade, ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odmietne podpísať zmluvu,
pričom platí predchádzajúci odsek tejto výzvy.
Uchádzači, ktorí predložia svoje ponuky, nemajú žiadny nárok na úhradu nákladov,
ktoré im vznikli s prípravou a doručením ponuky.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri
postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona
č.25/2006Z.z. o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie.
Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou, nie je možné
podať námietky (v zmysle zákona o verejnom obstarávaní )
14.Otváranie a vyhodnocovanie ponúk z prieskumu trhu
Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční
úrade.

dňa 30.10.2019 na obecnom

Vo Hôrkach, dňa 24.10.2019

Erika Mojáková
starostka obce Hôrky
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Príloha č.2
1.

Popis
Stožiare a zemné práce
Stožiar kužeľový výložníkový výšky 6m, zosilnený

ks

4

Výložník 1- 3m

ks

4

zhotovenie stožiarového základu
Montáž stožiara do výšky 6m
ks
Montáž výložníka
Istenie na svietidlo vzdušného vedenia s montážou

ks
4
ks
ks

4

Kábel silový závesný CYKYz-J do 3x4 s montážou

m

118

4
4

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 ks
16
ks
ks

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do iu mm2
4
univerzálna svorka na vzdušné vedenie vedenie, stredná 4-35mm2 s montážou
8
Dodávka Guľatiny FeZn 0=10 mm2, vrátane podružného materiálu
m 12
HR svorka SS
Zemniaca platňa s montážou

ks
ks

4
4

Skriňa SPP1 s montážou

ks

2

2.

Svietidlá a príslušenstvo
Cestné svietidlo LED SL11 mn s asymetrickou krivkou svietivosti na priechody pre
chodcov, IP66,
ks 4
Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred osadením
ks
4
Montáž pouličného svietidla do 10 m
ks
4
3.
Inžinierské, projekčné a revízne práce
1
Vytýčenie stavby v teréne

sub

1

spracovanie revíznej správy

ks

1

Projekt skutočného vyhotovenia/sv. bod

ks

1

zapožičanie dopr. Značenia pri prácach.

sub

1

Zabezpečenie stavby a zriadenie staveniska

ks

1
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Príloha č. 1
Výkaz výmer

P.Č

mer
Jed

Popis

po J.C.
čet

1 Stožiare a zemné práce
2

Stožiar kužeľový výložníkový výšky 6m, zosilnený
3 Výložník 1- 3m

4

zhotovenie stožiarového základu
5 Montáž stožiara do výšky 6m

6
8

Montáž výložníka

ks

4

ks

4

ks

4

ks

4

ks

4

7 Istenie na svietidlo vzdušného vedenia s montážou

ks

4

Kábel silový závesný CYKYz-J do 3x4 s montážou

m

118

ks

16

10

9 Ukončenie vodičov v rozvádzač. vc. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2
Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do iu mm2

ks

4

11

univerzálna svorka na vzdušné vedenie vedenie, stredná 4-35mm2 s montážou

ks

8

12

Dodávka Guľatiny FeZn 0=10 mm2, vrátane podružného materiálu

m

12

13

HR svorka SS

ks

4

14

Zemniaca platňa s montážou

ks

4

15

Skriňa SPP1 s montážou

ks

2

16

Svietidlá a príslušenstvo

17

Cestné svietidlo LED SL11 mn s asymetrickou krivkou svietivosti na priechody pre chodcov,
IP66,

ks

4

18

Odborné odskúšanie a kompletizácia svietidla pred osadením

ks

4

19

Montáž pouličného svietidla do 10 m

ks

4

20

Inžinierské, projekčné a revízne práce

21

Vytýčenie stavby v teréne

22

1
sub

1

spracovanie revíznej správy

ks

1

23

Projekt skutočného vyhotovenia/sv. bod

ks

1

24

zapožičanie dopr. Značenia pri prácach.

sub

1

25

Zabezpečenie stavby a zriadenie staveniska

ks

1

26

SPOLU

6

spolu bez DPH DPH

Splu s DPH

Príloha č.3
Čestné vyhlásenie
Podpísaný/á..................................týmto čestne vyhlasujem, že podľa § 26 ods.1
písm.a) b) c) d) e) f) g) h) zákona č. 25/2006Z.z. o verejnom obstáravaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní.

.........................................................
......
podpis a pečiatka
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