Pro futuro hradu Čičva, Sedliská 85, 094 09, IČO 42384800
Tel.: (+421) 915 102 117, mail: profuturo@hradcicva.sk, web: www.hradcicva.sk

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru s názvom

“Obnova hradu Čičva – 4. etapa”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov verejného obstarávateľa: Pro futuro hradu Čičva
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo verejného obstarávateľa: 09409 Sedliská 85
IČO: 42384800
DIČ: 2024159995
Zastúpený: Ľubomír Hutka, výkonný riaditeľ združenia
Telefón: +421 915 102 117
E-mail: profuturo@hradcicva.sk
Web: www.hradcicva.sk
2. Typ zmluvného vzťahu
Výsledkom zákazky bude objednávka pre úspešného uchádzača/uchádzačov.
3. Miesto dodania predmetu zákazky
NKP Hrad Čičva, k.ú. Sedliská – miestna časť Podčičva 094 09, parc.č. 884, 885, okres Vranov nad
Topľou, Prešovský kraj.
4. Opis predmetu zákazky a jej rozsah
Predmetom zakázky je dodanie materiálov a tovarov pre potreby verejného obstarávateľa do miesta
dodania predmetu zákazky, vrátane zloženia v mieste dodania.
Zákazka je rozdelená do 17 častí:
Časť 1: Piesok frakcia 0-4 mm (betonársky štrk, premývaný piesok)
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
1.

Piesok frakcia 0-4 mm

t

POČET m. j.
40

Zatriedenie podľa CPV: 14211000-3 Piesok
Časť 2: Štrkodrvina z dolomitického vápenca, frakcia 0-32 mm
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
2.

Štrkodrvina, frakcia 0-32mm

t

POČET m. j.
100

Zatriedenie podľa CPV: 14212000-7 Drvený a mletý kameň
Časť 3: Pieskovec, prírodný, štiepaný, plochý, murovací (klenby), hrúbka 5-10 cm, priemer 30-70 cm,
farba: kombinácia piesková/hnedá/medená
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
POČET m. j.
3.

Pieskovec, plochý hr. 50-100 mm

m2

Zatriedenie podľa CPV: 44912200-8 Pieskovec
1

70

Časť 4: Vápno vzdušné biele nehasené 90 Calmit, vrecované 25kg
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
4.

Vápno vzdušné nehasené vrecované

t

POČET m. j.
5

Zatriedenie podľa CPV: 44921200-3 Vápno
Časť 5: Rezivo (ihličnany – smrek, jedľa, borovica)
Dosky: hrúbka 25 mm, šírka 150 mm, dĺžka 4 m, množstvo: 1,8 m3
Hranoly: 100x100 mm, dĺžka 4 m, množstvo: 1,2 m3
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
5.

Rezivo

m3

POČET m. j.
3

Zatriedenie podľa CPV: 03419000-0 Stavebné drevo/Rezivo
Časť 6: Fúrik stavebný s pevným gumeným kolesom, objem 60 litrov
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
6.

Fúrik stavebný

ks

POČET m. j.
4

Zatriedenie podľa CPV: 44511000-5 Ručné nástroje
Časť 7: Lopata oceľová, rozmer 24 x 29 cm, s rovnou násadou
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
7.

Lopata oceľová s násadou

ks

POČET m. j.
4

Zatriedenie podľa CPV: 44511120-2 Lopaty
Časť 8: Krompáč kovový s násadou fiberglass, obojstranný, hmotnosť 2,5 kg
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
8.

Krompáč kovový s násadou

POČET m. j.

ks

3

Merná jednotka

POČET m. j.

ks

10

Merná jednotka

POČET m. j.

ks

4

Zatriedenie podľa CPV: 44511000-5 Ručné nástroje
Časť 9: Vedro plechové pozinkované, objem 12 litrov
P.Č.
OZNAČENIE
9.

Vedro pozinkované 12 L

Zatriedenie podľa CPV: 39224330-0 Vedrá
Časť 10: Kladivo murárske, hmotnosť 600g, rukoväť
P.Č.
OZNAČENIE
10.

Kladivo murárske

Zatriedenie podľa CPV: 44512300-5 Kladivá
Časť 11: Lyžica murárska – kelňa, oceľová s drevenou rúčkou, 180 x 130 mm
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
11.

Lyžica murárska

ks

Zatriedenie podľa CPV: 44511000-5 Ručné nástroje

2

POČET m. j.
4

Časť 12: Naberačka murárska – pozinkovaná, s drevenou rúčkou a s háčikom na zavesenie
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
POČET m. j.
12.

Naberačka murárska

ks

4

Zatriedenie podľa CPV: 44511000-5 Ručné nástroje
Časť 13: Oceľové lanko – DIN 3055 Zn 6x7+FC, hrúbka 6mm, pletené z oceľového drôtu
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
POČET m. j.
13.

Oceľové lanko hr. 6mm

m

200

Zatriedenie podľa CPV: 39541120-3 Laná
Časť 14: Lanová spojka dvojitá - pre oceľové lano hr. 6 mm, pozinkovaná
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
14.

Lanová spojka dvojitá pre oceľové lano hr. 6mm

ks

POČET m. j.
30

Zatriedenie podľa CPV: 42141500-4 Spojky
Časť 15: Kladka stavebná, oceľová, s okom, priemer 160 mm, nosnosť 200 kg
Alternatívne je možné dodať aj kladku s priemerom 125 mm
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
15.

Kladka stavebná 160 mm s okom

ks

POČET m. j.
2

Zatriedenie podľa CPV: 42141400-3 Zotrvačníky a kladky
Časť 16: Kladka stavebná, oceľová, s hákom, priemer 160 mm, nosnosť 200 kg
Alternatívne je možné dodať aj kladku s priemerom 125 mm
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
16.

Kladka stavebná 160 mm s hákom

ks

POČET m. j.
2

Zatriedenie podľa CPV: 42141400-3 Zotrvačníky a kladky
Časť 17: Kladka na lano vodiaca, oceľová, jednoduchá, jednokoliesková, pevná, pre lano do priemeru 8
mm, nosnosť min. 120 kg
P.Č.
OZNAČENIE
Merná jednotka
POČET m. j.
17.

Kladka na lano vodiaca

ks

15

Zatriedenie podľa CPV: 42141400-3 Zotrvačníky a kladky

5. Spôsob určenia ceny:
1). V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke ponúkajúceho za ceny maximálne.
2). Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
3). Cena bude vyjadrená v €.
4). Ponúkajúci navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
- navrhovaná jednotková cena bez DPH,
- navrhovaná celková cena bez DPH,
- výška DPH,
- navrhovaná celková cena vrátane DPH.
Sučasne v ponuke upozorní (preškrtnutím nehodiaceho sa SOM / NIE SOM PLATCOM DPH pod
tabuľkou v priloženom excelovskom súbore “Navrh ceny - 2018 Pro futuro hradu Cicva.xlsx”) na
3

skutočnosť, či je alebo nie je platcom DPH. Ponúkajúci, ktorý nie je platcom DPH, vyplní iba kolonku
CELKOVÁ CENA /€/ S DPH.
5). Ponúkajúci bude ponúkať komplexné služby na báze ”komplexnej zodpovednosti” tak, aby
celková cena ponuky pokryla všetky jeho záväzky v zmysle tejto výzvy z hľadiska požadovaného
dodania tovaru.
6). Celková cena obnáša aj cenu za dopravu tovaru do miesta plnenia a jeho zloženie v mieste
plnenia.
7). Ponúkajúci v návrhu ceny ju podrobne rozpíše v priloženej excelovskej tabuľke “Navrh ceny - 2018
Pro futuro hradu Cicva.xlsx” podľa tejto vzorovej tabuľky:

MERNÁ
POČET
MJ
P.Č. OZNAČENIE JEDNOTKA
Piesok frakcia
t
40
1.
0-4 mm
*SOM / NIE SOM PLATCOM DPH

JEDNOTKOVÁ
CENA /€/ bez
DPH

CELKOVÁ
CENA /€/
bez DPH

XXX,XX

XXX,XX

CELKOVÁ
CENA /€/ s
DPH /€/
DPH
XXX,XX

XXX,XX

* nehodiace sa škrtnite

8). Ponúkajúci môže predložiť ponuku na jednu, niekoľko alebo na všetky časti zákazky.
6. Podmienky účasti
Uchádzač musí preukázať osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní, t.j. musí preukázať, že:
„je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu k
predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku“.
7. Lehota na predloženie ponúk - 22.10.2018 do 12.00 hod.
8. Predpokladaná celková hodnota zakázky: 5749,- EUR s DPH
9. Zaslanie ponúk
Ponuky je možné zasielať elektronicky na e-mail: profuturo@hradcicva.sk, alebo písomne
v uzatvorenej obálke osobne, kuriérom alebo poštou na adresu: Pro futuro hradu Čičva, občianske
združenie, Sedliská 85, 094 09.
Ponuka musí obsahovať priloženú vyplnenú tabuľku „Navrh ceny - 2018 Pro futuro hradu Cicva.xlsx“,
podľa popisu v bode 5 tejto Výzvy a údaje uchádzača, pečiatku a podpis zodpovedného pracovníka.
Nedeliteľnou súčasťou tejto Výzvy je:
1. “Vyzva - 2018 Pro futuro hradu Cicva” vo formáte .PDF
2. Tabuľka „Navrh ceny - 2018 Pro futuro hradu Cicva“ vo formáte .XLSX (MS Excel)
Dokumenty sú súčasťou prílohy tohto e-mailu.
Ponuky budú predkladané v slovenskom jazyku v mene EUR.
Označenie obálky, resp. v predmete e-mailu je potrebné uviesť:
Hrad Čičva 2018 – PONUKA - NEOTVÁRAŤ
Akceptované budú iba ponuky doručené na uvedenú adresu, resp. e-mailom do 20.9.2018 do 12.00
hod. Ponuky zaslané po tomto termíne nebudú posudzované.

4

10. Kritérium vyhodnotenia ponúk
Jediným kritériom je najnižšia cena za dodaný materiál a tovar podľa tejto Výzvy a rozhodujúca je
cena v EUR s DPH, vrátane dopravy a zloženia v mieste dodania predmetu zákazky.
11. Otváranie ponúk
Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 22.10.2018 o 12.15 hod. v sídle verejného
obstarávateľa Sedliská 85, 094 09.
12.Financovanie zákazky
Predmet zákazky bude financovaný z dotácie MK SR a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
a) nebude predložená žiadna ponuka
b) ani jedna ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám
c) ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
V Sedliskách, dňa 15.10.2018

Ľubomír Hutka
Výkonný riaditeľ združenia
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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