VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
Zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
na dodanie služieb s názvom:
„inžinierskogeologický prieskum obec Lúčky na lokalite Bôrové “
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Lúčky
Sídlo: Lúčky 141 Lúčky 034 82
IČO: 00315583
DIČ: 2020589681
Telefón: 044/4392252
Kontaktná osoba: Branislav Hrbček
e-mail: obeclucky@stonline.sk, starosta@obec-lucky.sk
2. Typ zmluvy:
Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
3. Miesto dodania predmetu zákazky:
Sídlo verejného obstarávateľa.
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Úlohou podrobného prieskumu bude:
- overenie geologického profilu v mieste budúcej výstavby,
- overenie hladiny podzemnej vody v mieste vrtov,
- zatriedenie zemín podľa STN 72 1001,
- stanovenie únosnosti zemín v úrovni základovej škáry budúcej výstavby,
- zhodnotenie stabilitných pomerov územia,
- výpočet stability svahu vo všetkých troch geologických profiloch,
- stanovenie fyzikálnomechanických vlastností zemín v rámci overeného geologického profilu,
- doporučený spôsob založenia plánovanej výstavby,
- ideový návrh zaistenia stability hodnoteného územia,
- zatriedenie zemín do tried ťažiteľnosti v zmysle STN 73 3050.
1.

Vrtné práce:
9 ks lG vrty , hĺbka cca 10 m

2. Laboratórne práce:
- 8 ks x porušená vzorka zemín fyzikálne vlastnosti (zrnitost',
atterbergove medze, vlhkosť, objemová hmotnosť, konzistencia,
zatriedenie podťa STN 72 1001, stanovenie koeficientu filtrácie)
- 3 ks x neporušená vz. zemín (stanovenie pevnostných a deformač.
charakteristík (rez, 0rez, reziduálna pevnost')
- 1 vz. podzemnej vody
(agresivita na železo, betón)

3. Záverečné vyhodnotenie:
Sledovanie, riadenie, koordinácia, geotechnické zhodnotenie,
vzorkovacie práce, zhotovenie geologických rezov,
reprografické práce vrátane stabilitného výpočtu a záverečnej
správy IGP v 4-och paré

V cene nech je zahrnutá:
montáž a demontáž súpravy, príprava a likvidácia pracoviska,
paženie a odpažovanie vrtu vrátane pozorovania hladiny podzemnej vody,
vzorkovnice, doprava vzoriek do laboratória, sledovanie, riadenie a koordinácia
geologických prác a záverečné vyhodnotenie výsledkov terénnych prác a výpočet
stability, v cene je zahrnutá doprava vrtnej techniky a pracovníkov na lokalitu.
5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71351730-9 Geologický prieskum
6. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nemožno rozdeliť.
7. Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú.
8. Predpokladaná hodnota zákazky:
10 000EUR bez DPH
9. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy.
10. Jazyk:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež v slovenskom jazyku.
11. Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk:
Ponuky treba predložiť najneskôr dňa 18.03.2016 do 12:00 hod. e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v bode
1. tejto výzvy, alebo osobne na adresu sídla uvedenú v tom istom bode tejto výzvy.
Uchádzač je svojou ponukou viazaný do 31.12.2016.
12. Cena
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, či je
uchádzač platiteľom DPH.
13. Návrh zmluvy
Návrh kúpnej zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.
14. Podmienky financovania:
Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia.
15. Požadované doklady:
Uchádzač musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar (Výpis z Obchodného registra SR, Výpis zo
Živnostenského registra SR a pod.). Uchádzač môže predložiť aj neoverenú kópiu dokladu. Originál alebo úradne
overená kópia bude požadovaná iba od úspešného uchádzača.
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena celkom v EUR vrátane DPH.
V Lúčkach dňa 23. 02. 2016

.......................................................
Branislav Hrbček
podpis

