Výzva na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a na predloženie
cenovej ponuky
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
Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p. zastúpená Mgr. Zuzanou Kučerovou, ako verejný obstarávateľ
v zmysle § 7 ods. 2 pís. 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 žiada o
predloženie cenovej ponuky na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 na nižšie
špecifikovaný predmet zákazky:
„Spevnené plochy - cyklochodník a športoviská“
Kód CPV: 45000000-7 - Stavebné práce
Pokiaľ predpokladaná hodnota zákazky, ktorá bude výsledkom tohto cenového prieskumu,
nepresiahne výšku finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou, verejný obstarávateľ si
vyhradzuje právo použiť ponuky pre účely vyhodnotenia, t.j. verejný obstarávateľ môže
vykonať výber úspešného uchádzača na základe kritéria – najnižšia cena za celý predmet
zákazky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Hrhovské služby, s.r.o.,r.s.p.
SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 36593168
DIČ: 2022011178
Telefón: 053/4592 238, 0907 116 676
Zastúpená: Mgr. Zuzana Kučerová, starostka obce, e-mail: kucerova@spisskyhrhov.sk
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Lucia Suchá, e-mail: sucha@spisskyhrhov.sk
2. Podrobný opis predmetu zákazky:
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v prílohe č. 1
3. Predpokladaná hodnota zákazky:
Hodnota bude určená na základe výsledkov z prieskumu trhu.
4. Rozdelenie premetu zákazky na časti:
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti a cenová ponuka sa predkladá na celý
predmet zákazky.
5. Financovania predmetu zákazky:
Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Lehota
splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému
obstarávateľovi – objednávateľovi, a to po splnení predmetu zákazky v zmysle

objednávky. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu a cena bude
vyjadrená v EUR.
6. Predkladanie cenovej ponuky a obsah cenovej ponuky
Cenovú ponuku predložiť najneskôr do 03.05.2022 do 13:00 hod. Uchádzač môže
predložiť len jednu cenovú ponuku. Verejný obstarávateľ akceptuje možnosť
predloženia cenovej ponuky v tlačenej alebo v elektronickej forme, uprednostnená
a odporúčaná je však elektronická komunikácia.
V prípade doručenia cenovej ponuky poštou alebo osobne ponuka musí byť vložená
v nepriehľadnom obale, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené:
- názov a adresa verejného obstarávateľa
- obchodné meno a adresa uchádzača
- PRIESKUM TRHU – „Stavebné práce – cyklochoník a športoviská“–
NEOTVÁRAŤ !
V prípade doručenia ponuky elektronicky na adresu: sucha@spisskyhrhov.sk uvedie
uchádzač v predmete správy text: „Spevnené plochy - cyklochodník a športoviská“
7. Predložená ponuka musí obsahovať:
a) 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.
b) Uchádzač vyplní Prílohu č. 1 –kde uvedie konečnú sumu za celý predmet zákazky.
8. Kritéria na hodnotenie ponúk: - najnižšia cena, cena s DPH za celý premet zákazky.
9. Lehota a miesto otvárania ponúk: 03.05.2022 o 14:00 hod. na adrese uvedenej v bode
1 tejto výzvy.
10. Lehota viazanosti ponúk: 30.06.2022
11. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Obec spišský Hrhov, dodanie predmetu zákazky do 30.06.2022.
12. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo na základe výsledkov tohto postupu zrušiť
použitý postup zadávania zákazky v prípade ak,:
- nebude predložená ani jedna cenová ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo
výzve na predkladanie ponúk,
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.

Verejný obstarávateľ oznámi výsledok verejného obstarávania uchádzačom písomnou
alebo elektronickou formou.
Verejný obstarávateľ bude akceptovať len ponuky vypracované a predložené v zmysle
tejto výzvy.

Uchádzač proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nemôže podať námietky
podľa § 170 ZVO.
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením cenovej ponuky, účasťou vo
verejnom obstarávaní znáša uchádzač a to bez akéhokoľvek finančného nároku za účasť
v danom postupe voči verejnému obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.

Spišský Hrhov 20.04.2022

Mgr. Zuzana Kučerová
starostka obce

Prílohy:
Príloha č. 1. podrobný opis predmetu zákazky

Spevnené plochy- cyklochodník a športoviská

1. Zakladanie
MJ

Množstvo
celkom

ks

500,00

t

1,603

Geotextília

m2

200,00

Plotová tvárnica – krycia platňa, 500x350x60 mm

ks

88,00

m2

170,850

Parkovacia dorazová lišta

ks

13,00

Obrubník betónový cestný 100/25/15

ks

36,00

Tvárnica priekopová

ks

115,500

Popis
Murivo z debniacich tvárnic 50x30x25 hr. 30 cm
Výstuž základných pásov – debniace tvárnice

Cena
celkom
bez DPH

2. Komunikácia

Betónová dlažba, 8 cm

3. Ostatné konštrukcie a práce-búranie

SPOLU:

Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p., SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov
IČO: 36593168 * DIČ: 2022011178 *

www.hrhovskesluzby.sk * tel.: 0908501327 * e-mail: sucha@spisskyhrhov.sk

Cena
celkom
s DPH

