PRO FUTURO HRADU ČIČVA, občianske združenie
Obnova hradu Čičva – 3. etapa - materiál
Zákazka zadávaná podľa §117 - tovary
Výzva

V Ý Z V A
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 – 3. etapa - materiál“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa: PRO FUTURO HRADU ČIČVA, občianske združenie
Sídlo verejného obstarávateľa: 09409 Sedliská 85
Zastúpený: Ľubomír Hutka, výkonný riaditeľ združenia
IČO:
42384800
DIČ:
2024159995
Telefón
+421 915102117
E-mail: profuturo@hradcicva.sk
www.hradcicva.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 8, ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229

2. Typ zmluvného vzťahu a miesto dodania: Výsledkom zadávania zákazky bude objednávka
pre úspešného uchádzača.
Miesto dodania predmetu zákazky: Národná kultúrna pamiatka hrad Čičva, k. ú. Sedliská,
parc. č. 884

3. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov zákazky: Obnova hradu Čičva – 3. etapa - materiál
Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodanie týchto materiálov pre potreby verejného obstarávateľa do miesta
dodania predmetu zákazky (vrátane zloženia v mieste dodania).
Zákazka je rozdelená do štyroch častí:
Časť 1: Piesok frakcia 0-4 mm

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Piesok frakcia 0-4 mm

merná POČET
jednotka
m. j.
m3

14
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Zatriedenie zákazky podľa CPV
14211000-3 Piesok

Časť 2: Vápenec - kameň lomový upravený a štrkodrvina frakcia 0-32 mm

merná POČET
jednotka
m. j.

P.Č.

OZNAČENIE

1.

Vápenec, kameň lomový upravený

t

40

2

Štrkodrvina frakcia 0-32 mm

t

90

Zatriedenie zákazky podľa CPV
14212120-7 Štrk
14212300-3 Drvený a mletý kameň

Časť 3: Rezivo (ihličnany – smrek, jedľa, borovica)

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Rezivo

merná POČET
jednotka
m. j.
m3

4

Dosky - hrúbka 28mm / šírka 125mm /dĺžka 5000mm
Zatriedenie zákazky podľa CPV
03419000-0 Stavebné drevo/rezivo

Časť 4: Vápno vzdušné nehasené vrecované

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Vápno vzdušné nehasené
vrecované

merná POČET
m. j.
jednotka
t

5

Zatriedenie zákazky podľa CPV
44921200-4 Vápno
V kúpnej cene je zahrnutá kompletná dodávka predmetu zákazky vrátane do miesta dodania
predmetu zákazky (vrátane zloženia v mieste dodania).

4. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Uchádzač môže predložiť ponuky na jednu, dve, tri alebo
na všetky časti zadávania zákazky.

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
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6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 14 dní odo dňa doručenia
objednávky pre každú časť zákazky samostatne.

7. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 04.09.2017 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (profuturo@hradcicva.sk)
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Uchádzač vloží ponuku do samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
„MATERIÁL- NEOTVÁRAŤ“
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.

8. Podmienky účasti:
Nepožaduje sa.

9. Podmienky financovania: Predmet zákazky sa bude financovať z dotácie poskytnutej
Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky a z prostriedkov verejného obstarávateľa Verejný
obstarávateľ uhradí predmet obstarávania po jeho prevzatí na základe faktúry – daňového dokladu
fakturáciou za prevedené plnenie. Faktúra bude splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.

10.

Kritéria na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH.

11.

Spôsob stanovenia ceny:

A. 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 uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. 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 celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena bude vypracovaná vo forme:
Časť 1: Piesok frakcia 0-4 mm
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P.Č.
1.

JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
merná POČET CENA /€/ bez CENA /€/ bez
DPH
jednotka m. j.
DPH

OZNAČENIE
Piesok frakcia 0-4 mm

m3

14
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

Časť 2: Vápenec - kameň lomový upravený a štrkodrvina frakcia 0-32 mm

JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
merná POČET CENA /€/ bez CENA /€/ bez
DPH
jednotka m. j.
DPH

P.Č.

OZNAČENIE

1.

Vápenec - kameň lomový upravený

t

40

2.

Štrkodrvina frakcia 0-32 mm

t

90
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

Časť 3: Rezivo (ihličnany – smrek, jedľa, borovica)

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Rezivo

JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
merná POČET CENA /€/ bez CENA /€/ bez
DPH
DPH
jednotka m. j.
m3

4
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH

Časť 4: Vápno vzdušné nehasené vrecované

P.Č.
1.

OZNAČENIE
Vápno vzdušné nehasené
vrecované

JEDNOTKOVÁ CELKOVÁ
merná POČET CENA /€/ bez CENA /€/ bez
DPH
jednotka m. j.
DPH
t

5
xxxx

SPOLU bez DPH:
DPH 20%:
Spolu s DPH
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12.

Dôvody na zrušenie súťaže:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto zadávanie zákazky.

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Lehota na vystavenie objednávky: do 11.09.2017.
B. Výsledkom zadávania zákazky budú štyri samostatné objednávky.
C. Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s
predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie a to
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
D. Ku vystaveniu objednávky verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť
aktuálny doklad (originál alebo overenú kópiu), ktorý oprávňuje úspešného uchádzača na dodanie
predmetu zadávania zákazky..

Sedliská, dňa 25.08.2017
.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
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