Obec

Kečovo

Obecný úrad č. 78, 049 55 Kečovo
č.t. 058/ 788 11 75, 0903 260 163, e-mail: kecovo.obec@gmail.com

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky
V súlade so zákonom NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení v
zmysle § 117 si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k projektu:
„Vybudovanie parku pri škrapoch NP“.
V prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.
Veríme, že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte ponuku na
požadovaný predmet obstarávania.
V Kečove, dňa 14.06.2018
S pozdravom
..........................................
Július Lőrincz
Starosta Obce Kečovo

Príloha č. 1: Podklady k spracovaniu cenovej ponuky

Prílohač.1
Podklady k spracovaniu cenovej ponuky
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Obec Kečovo
Sídlo:
Kečovo 78, 049 55 Kečovo
Štatutárny zástupca: Július Lőrincz
IČO:
00328 375
DIČ:
20 20 961 371
Kontaktná osoba:
Július Lőrincz
Telefón:
058/ 7881175, 0903 260 163
e-mail:
kecovo.obec@gmail.com
2. Názov stavebných prác:
„Vybudovanie parku pri škrapoch NP“
3. Predmet zákazky:
Vybudovať park – oddychovú zónu pri škrapoch Národného parku Slovenský kras v rámci
zastavenia na náučnom chodníku. Stavebné práce výstavby budú podľa rozpočtu prác
a projektovej dokumentácie.
4. Rozsah zákazky:
Rozsah zákazky je podľa tohto položkovitého rozpočtu:
1. Výkop ryhy 35m po okraji trávnatej plochy.
2. Odkop terénu 80 m2 pre planírovanie a vytvorenie terasovitej plochy.
3. Základy z prostého betónu 5 m3 pre pokládku kamenných obrubníkov a cestných
obrubníkov 20m na ohraničenie od cestnej komunikácie.
4. Realizácia zámkovej dlažby 50 m2 s podkladnými vrstvami pre vytýčenie prechodov
cez plochu parku.
5. Realizácia, uloženie kvetinových záhonov - vybudovanie 4 kvetinových záhonov
osadený trvalkami na ploche 38 m2, trávnatej plochy, zahumusenie hr. 50 mm na
ploche 80 m2 a zatrávnenie plochy 42 m2 - vybudovanie 5 zelených pásov trávnatej
vegetácie.
6. Doplnenie drobnej záhradnej architektúry o 3 lavičky s podkladom dlažby, 1ks
smetný kôš, 1ks stojan na bicykle.
5. Miesto odovzdávania stavby:
V intraviláne obce Kečovo. Lokalita sa nachádza v koridore miestnej komunikácie na
parcele č. C 426/1 a E 5125. Terén je svahovitý, trojuholníkovej plochy v smere od
miestnej komunikácii má prevýšenie cca 2m. Miesto poskytuje dobrý výhľad na oproti sa
nachádzajúci chránený prírodný výtvor „Kečovské škrapy“. Trojuholníková plocha
verejného priestranstva je v zástavbe rodinných domov. Obec je navštevovaná
milovníkmi prírody a turistiky okrem jaskyne Domica, náučného chodníka aj pre
obdivovanie prírodného výtvoru Kečovské škrapy.
6. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka. Stavebné práce začnú odovzdaním staveniska. Zhotoviteľ stavby je povinný
viesť pravidelne stavebný denník, ktorý bude kontrolovaný a budú sa robiť kontrolne
zápisy o realizácii stavby. Kontroly budú realizované najmenej raz za tri týždne. Za

bezpečnosť práce a dodržiavanie prevádzkových predpisov na stavbe je zodpovedný
zhotoviteľ stavby pri dodržaní interných predpisov školy, ktoré budú predmetom zápisu
o prevzatí staveniska a preškolení pracovníkov zhotoviteľa. Termín ukončenia stavebných
prác : najneskôr do 30.09.2018.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota je: 4.580,14 EUR bez DPH.
8. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie z Programu obnovy dediny v rámci
Programu obnovy dediny 2018 cez Slovenskú agentúru životného prostredia, Sekcia
environmentalistiky a riadenia projektov, Sekretariát pre Program obnovy dediny,
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica a z rozpočtu verejného obstarávateľa, pričom
preddavky nebudú poskytnuté. Fakturácia bude vykonaná po ukončení jednotlivých
stavebných prác, prevzatí a odovzdaní stavebných prác bez závad a prevzatí do
bezpečnej prevádzky. Splatnosť faktúry, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu
je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
9. Pokyny k predloženiu ponuky:
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarania. Ak je
uchádzač platcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke. Cenová ponuka musí byť
doložená aspoň v jednom písomnom originálnom exemplári ! Zadávateľ s touto
výzvou posiela slepý výkaz výmer na CD. Vyplnený , podpísaný rozpočet slúži zároveň
ako cenová ponuka. Prosíme priložiť fotokópiu živnostenského listu s oprávnením
vykonávať tieto stavebné práce osobne, nie cez subdodávateľov.
10. Kritéria na hodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom.
11. Lehota a miesto na predkladania ponúk:
Ponuku je potrebné zaslať prostredníctvom pošty, alebo doručiť osobne v termíne do
21.06.2018 do 12.00 hod v uzatvorenej obálke na adresu uvedenú v bode 1.
12. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 21.06.2018 o 13.00 hod v zasadačke obecného
úradu v Kečove. O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumený telefonicky.
V Kečove, dňa 14.6.2018
S pozdravom
..........................................
Július Lőrincz
Starosta Obce Kečovo

