VÝZVA
na predkladanie cenových ponúk
Zákazka s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Obec Spišský Hrhov
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 00329592
Telefón: 053/4592 238, Fax: 053/4592 238
Zastúpená: PhDr. Vladimír Ledecký starosta obce, e-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Mgr. Lívia Vagnerová, e-mail: vagnerova@spisskyhrhov.sk
2. Názov zákazky: Rekonštrukcia ČOV Spišský Hrhov.
3. Typ zmluvy: zmluva
4. Miesto dodania predmetu: Obec Spišský Hrhov, ul. Gen. Svobodu.
5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Na ulici Gen. Svobodu v obci
Spišský Hrhov je v súčastnosti ČOV zrealizovaná len jedna linka s kapacitou 500 EO.
Technologická časť ČOV nie je vo vyhovujúcom stave, čo spôsobuje že ČOV nie je
možné spustiť do prevádzky. Predmetom zákazky je rekonštrukcia technologickej časti
ČOV v rozsahu:
1. Vystrojenie ČS novou čerpacou technikou, osadenie do nádrže ČS hrubé aj jemné
mechanické predčistenie. Vystrojenie novej technológie ČS potrubiami vrátane armatúr
a tvaroviek.
2. Výmena miešadla s príslušenstvom v nádrži denitrifikácie.
3. Výmena prevzdušňovacích elementov v aktivačnej časti ČOV.
4. Zabezpečenie sacieho potrubia na odťah prebytočného kalu v kalojeme.
5. Výmena primárneho aj sekundárneho merného zariadenia vrátane vyhodnocovacej
jednotky v mernom objekte.
6. Zabezpečenie revízie jestvujúcich elektrorozvodov a úprava rozvádzača TG na pripojenie
nových strojných zariadení.
7. Administratívna činnosť pre prípravu diela na kolaudáciu.
Špecifikácia prác a materiálu v potrebnom rozsahu pre vypracovanie ponuky je
obsiahnutá vo výkaz výmer.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 58 118,50 € bez DPH.
Kód CPV: 45252130-8 – zariadenia čističiek odpadovej vody, 4525127-4 stavebné práce na
čističkách odpadových vôd.

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie je možnosť rozdelenia cenovej ponuky.
8. Variantné riešenie: nepripúšťa sa.
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: 30.6.2019
10. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: Cenovú ponuku predložiť najneskôr
do 29.3.2019 do 9:00 hod. Doručenie cenovej ponuky je možné mailom na adrese
vagnerova@spisskyhrhov.sk poštou na adrese uvedenej v bode 1 tejto výzvy alebo osobne na
tej istej adrese. Ponuka musí byť označená: adresou verejného obstarávateľa, adresou
uchádzača, s označením „SÚŤAŽ NEOTVÁRÁŤ“. Označená heslo: Rekonštrukcia ČOV
Spišský Hrhov. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku v € a v súlade so zákonom NR
SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s vyhláškou Ministerstva
financií SR č. 87/19996Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách. Ak je uchádzač platcom
DPH je potrebné uviesť cenu s DPH a cenu bez DPH. Ak uchádzač nie je platcom DPH,
uvedie túto skutočnosť v ponuke.
11. Lehota a miesto otvárania ponúk: 29.3.2019 o 9.15 hod. na adrese uvedenej v bode 1 tejto
výzvy.
12. Predložená ponuka musí obsahovať: identifikačné údaje uchádzača – obchodné meno,
adresa sídla, meno a priezvisko štatutárneho orgánu resp. osoby oprávnenej konať v mene
uchádzača, IČO, DIČ, IČ DHP, tel. číslo, mailovú adresu, pečiatku a podpis štatutárneho
orgánu, resp. osoby oprávnenej konať za uchádzača.
13. Financovanie zákazky: Rozpočet obce.
14. Podmienky účasti: doklad o oprávnení dodávať predmet zákazky (kópia) – živnostenské
oprávnenie, resp. výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra alebo iné
oprávnenie vydané podľa osobitných predpisov resp. ekvivalentný doklad.
15. Kritéria na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena, cena s DPH za celý premet zákazky.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
alebo elektronickou formou.
- návrh zmluvy o dielo predloží na vyzvanie úspešný uchádzač
- zmluva nadobúda platnosť podpisom zmluvy oboma stranami a účinnosť po dni
zverejnenia na www sídle objednávateľa
- verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto výzvy

Spišský Hrhov 22.3.2019

.........................................
PhDr. Vladimír Ledecký
starosta obce

