Obec Šarišská Poruba, Šarišská Poruba č. 34, 082 12 Kapušany

Výzva na predloženie ponuky
zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Obec Šarišská Poruba , ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky

„ Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskej Porube“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa: v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Šarišská Poruba

Sídlo: Šarišská Poruba č. 34, 082 12 Kapušany
Štatutárny zástupca: Milan Kaňuch – starosta obce
IČO: 00 327 778
DIČ: 2021296662
Tel.: 051 / 794 21 46, +421905365895
E-mail:

ocu.sarporuba@gmail.com

Internetová stránka: www.sariskaporuba.sk
Bankové spojenie: Prima banka
IBAN : SK12 5600 0000 0036 0289 9002
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obecný úrad Šarišská Poruba

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Milan Kaňuch, starosta obce

4.

Predmet obstarávania: služby
Spoločný slovník obstarávania (CPV):

71351730-9 - Geologický prieskum

Názov zákazky:
„Hydrogeologický prieskum zdroja pitnej vody pre rómsku osadu v Šarišskej Porube“
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Cieľom vyhľadávacieho
hydrogeologického prieskumu budú tieto druhy prieskumných prác:
a)

Vrtné a vystrojovacie práce:
-

prieskumný vrt HŠP-1 do hlbky 40m

-

vystrojenie vrtu PVC rúrami s priemerom 160 mmm
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b) Prítokové skúšky:

c)

-

čerpacia skúška v trvaní 21 dní

-

stúpacia skúška v trvaní 48 hodín

Vzorkovacie práce:
-

odoberanie dokumentačných vzoriek hornín

-

odobranie jednej vzorky vody počas čerpacej skúšky

d) Laboratórne práce:.

e)

-

laboratórne práce vykonané akreditovanýn laboratóriom v SR

-

analýza vzorky bude zodpovedať úplnému rozboru podľa Nariadenia vlády SR č. 354/2006
v znení NV SR č. 496/2010

Výkony geologickej služby:
-

sledovanie, riadenie a koordinácia prieskumných prác

-

geologické dokumentovanie

-

spracovanie záverečnej správy / súhrna geologická dokumentácia, dokumentácia
a vyhodnotenie prítokových skúšok, stanovenie trvalo využiteľného množstva podzemnej
vody, fotografická dokumentácia, výsledky laboratórnych skúšok./

podrobný položkový rozpočet prieskumných prác tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 000,36 EUR bez DPH

8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky: obec Šarišská Poruba, vrt na parcele C KN 114

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 60 dní od
nadobudnutia právoplatnosti zmluvy.

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: bez úhrady sú súčasťou výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný z vlastných prostriedkov
verejného obstarávateľa a nenávratného finančného príspevku z výzvy :
Kód:
OPLZ-PO6-SC611-2016-3.
Zameranie: Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných
Marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodou, studní a úpravní
povrchových vôd.
12. Lehota na predloženie ponuky: najneskôr do 27.3.2017 do 14 00 hod
13. Spôsob predloženia ponuky: uchádzač predloží ponuku v slovenskom jazyku poštou, osobne
alebo mailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
jediným kritériom na posúdenie predmetu zákazky je najnižšia celková cena a úspešným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cena je najnižšia zo všetkých predložených ponúk.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuky vypracované podľa tochto bodu výzvy môžu byť doručené na adresu verejného
obstarávateľa poštou, osobne alebo naskenované vo formáte pdf a zaslané e-mailom.
Ponuka, doručovaná v listinnej forme sa predkladá v uzavretej obálke, na ktorej je uvedená :
Adresa uchádzača.
Obálka s ponukou musí ďalej obsahovať označenie: „Súťaž –VO - neotvárať“.
Pri doručení cenovej ponuky osobne je potrebné obálky s cenovou ponukou doručiť v pracovných
dňoch v termíne, ktorý je potrebné si telefonicky s kontaktnou osobou pre preberanie ponúk
dohodnúť vopred.
Na ponuky doručené po lehote na predkladanie ponúk nebude verejný obstarávateľ prihliadať
a budú vrátené odosielateľovi ak bude známy.
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Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Vyplnený formulár na určenie cenovej ponuky. príloha č. 1

b.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar resp. poskytovať službu . U právnických
osôb výpis z obchodného registra alebo geologické oprávnenie, u fyzických osôb
geologické oprávnenie vydané MŽP SR (stačí fotokópia)

c.

Uchádzač alebo oprávnená osoba uchádzača musí byť zapísaný v zozname fyzických
a právnických osôb s geologickým oprávnením na hydrogeologický prieskumm podľa
Zákona č.569/2007 vedeným Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky

16. Otváranie ponúk: 28.3.2017 o 10 00 hod na obecnom úrade v Šarišskej Porube
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.7.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Milan Kaňuch, starosta obce
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač. Verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky
nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa.

S úctou,

V Šarišskej Porube 20.3.2017
Prílohy:
Príloha č.1 - „ Doporučený vzor predloženej ponuky”
Príloha č.2 - „ Zmluva o dielo - návrh“
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