Výzva na predkladanie ponúk
(zadávanie zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Obec Hrabovka
Adresa:
Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča
IČO:
0311600
Kontaktná osoba:
Ivan Čulen, starosta obce
Telefón:
0903 726 483
Elektronická pošta: obec.hrabovka@atlas.sk
Internterová adresa: hrabovka.ocu.sk
2. Druh zákazky:
Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie stavebných prác „Rekonštrukcia pietneho domu na
cintoríne v obci Hrabovka“
3. Názov zákazky:
„Rekonštrukcia pietneho domu na cintoríne v obci Hrabovka“
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je prestrešenie objektu, dobudovanie prístrešku a zväčšenie plochy
vnútornej miestnosti. Objekt bude prestrešený sedlovou strechou s krytinou BRAMAC
a pristavaný bude prístrešok, ktorý vznikne natiahnutím strechy z objektu do exteriéru.
Stĺpiky budú založené na pätkách. Konštrukcia prístrešku bude z drevených hranolov.
Z pôvodného objektu sa odstránia pôvodné vrstvy plochej strechy a atika po nosnú
konštrukciu.
Domuruje sa stena so vstupnými dverami v mieste súčasného ukončenia stropu a muriva.
Dispozícia a funkčná náplň sa nezmení, iba dochádza k zväčšeniu pietnej miestnosti
a pristavaniu prístrešku. Zväčšené bude bočné okno. Sklad ostane bez zmeny. Hrebeň novej
strechy bude vo výške 4,040 m a nový štít 4,975 m nad pôvodnou podlahou, ktorá je
v prednej časti 0,1m nad pôvodným terénom.
V prístrešku bude podlaha vyhotovená z bet. dlažby, osadená bude v zhutnenom pieskovom
lôžku.
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Hrabovka – cintorín
6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie
7. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet: CPV: 45260000-7 Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné stavebné
práce
8. Kategória služby:
45.22.12 pokrývačské práce
45.45.12 obnova a údržba vonkajších stien
45.21.7 ostatné špecializované činnosti týkajúce sa stavebných prác (vrátane tesárstva)

9. Predpokladaná hodnota zákazky:
15.000,- EUR bez DPH
10. Cena a spôsob určenia ceny:
cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky
11. Lehota plnenia zákazky:
Predpokladaný termín začatia prác: 2.5.2014
Predpokladaný termín ukončenia prác: 30.9.2015
12. Hlavné podmienky financovania:
Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obce. Verejný obstarávateľ neposkytuje
preddavok ani zálohovú platbu.
13. Podmienky účasti záujemcov:
fotokópia aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky
14. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Lehota predkladania ponúk: do 7.3.2014, čas do 12.00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- zaslanie poštou – ako adresa obstarávateľa v bode I.
- osobné doručenie – do podateľne na adrese obstarávateľa
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku s označením obálky „Rekonštrukcia pietneho
domu na cintoríne v obci Hrabovka“ – NEOTVÁRAŤ.
15. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia celková cena s DPH na uvedenú zákazku.
Víťazom sa stane uchádzač, ktorého cena bude najnižšia zo všetkých predložených ponúk
zadávanej zákazky.
16. Dátum, čas a miesto otvárania ponúk:
11.3.2014 o 18.30 hod. v zasadačke obecného úradu v Hrabovke
17. Použitie elektronickej aukcie: NIE
18. Ďalšie informácie:
Zákazka nie je vyhradená pre chránené dielne alebo chránené pracoviská.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť s úspešným uchádzačom objednávku
v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.
V Hrabovke 24.02.2014
Na stiahnutie: Projekt
Technická správa

Ivan Čulen
starosta obce

