OBEC Podhorie
Obecný úrad v Podhorí, 013 18 Podhorie 50
Výzva na predloženie ponuky
Všetkým uchádzačom

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Podhorie, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. 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 žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky
“Prieskumný hydrogeologický vrt”
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Podhorie
Sídlo: Podhorie 50, PSČ: 013 18
Štatutárny zástupca: Anton Chobot, starosta obce
IČO: 00 321 559
DIČ: 2020637091
IČ DPH: nie je platcom DPH
Tel.: +421 910 987 898
E-mail: starosta@obecpodhorie.info
Internetová stránka: http://www.obecpodhorie.info/
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
poštou a/alebo osobne Obec Podhorie, Podhorie 50, PSČ: 013 18 v zapečatenej obálke
označenej obchodným menom uchádzača a tiež heslom „VO – Prieskumný hydrogeologický vrt
– NEOTVÁRAŤ“
a/alebo
elektronicky s podpisom uchádzača (scan) na adresu starosta@obecpodhorie.info
Do predmetu správy je potrebné uviesť „VO – Prieskumný hydrogeologický vrt“
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky:
Anton Chobot, +421 910 987 898, starosta@obecpodhorie.info
4. Predmet obstarávania:
Predmetom obstarávania je vyhotovenie prieskumného hydrogeologického vrtu.
Predmetom zákazky je realizácia prieskumného hydrogeologického vrtu v katastrálnom území
Podhorie, na parcele KNE – 982 na LV-666. Konečná hĺbka vrtu bude do 150m. Zámerom je
preskúmať územie z hydrogeologického hľadiska, s výhľadom realizácie nového vodného
zdroje pre obec Podhorie. Prieskumný vrt bude vyvŕtaný bezjadrovým spôsobom, bez použitia
výplachu. Pre dokumentovanie prevŕtavanej horniny je potrebné vrtnú drvinu zachytávať a
označiť údajom o príslušnej hĺbke pri každej litologickej zmene.
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je realizácia prieskumného hydrogeologického vrtu v katastrálnom území
Podhorie, na parcele KNE – 982 na LV-666. Konečná hĺbka vrtu bude do 150m. Zámerom je
preskúmať územie z hydrogeologického hľadiska, s výhľadom realizácie nového vodného
zdroje pre obec Podhorie. Prieskumný vrt bude vyvŕtaný bezjadrovým spôsobom, bez použitia
výplachu. Pre dokumentovanie prevŕtavanej horniny je potrebné vrtnú drvinu zachytávať a
označiť údajom o príslušnej hĺbke pri každej litologickej zmene.


Predpokladaný geologický profil vrtu tvoria:
0- 5m
hlinito-kamenité deluviálne sedimenty
5 - 30 m
ílovce a pieskovce
30 - 130 m
zlepence, pieskovce, ílovce (zlepencový flyš)



Konštrukcia vrtu:
Hĺbkový
interval

Priemer
(mm)

Priemer
(mm)

Poznámka

(m)

vŕtanie

budovanie

0,0 6,0

320

273

 oceľ. pažnica –
zapažnicová cementácia

6,0 –
150,0

216

160

 perforácia (2 mm) cca na 50%
hĺbky vrtu
 kalník 5 m
 štrkový obsyp 8 ÷ 12 mm cca
125 m,
 ílovanie do 15-20 m

Po vystrojení bude vrt prečistený airliftom v trvaní 6 hod


Výsledky vrtných prác, geologickej dokumentácie, fotodokumentácie vyvŕtaného
materiálu, záznamy o hladine podzemnej vody budú spracované v záverečnej správe
podľa zákona o geologických prácach (geologický zákon) - Zákon č. 569/2007 Z. z.



Jednotlivé čiinosti:
Časť

A

Druh prác

VRTNÉ PRÁCE
zriadenie pracoviska a dopravné náklady
prieskumný hydrogeologický vrt -150 m; priemer vŕtania 320 - 216
mm, zabudovanie vrtu - PVC-U rúry s perforáciou priemeru 160
mm, hrúbka steny 10 mm, ílové tesnenie, štrkový obsyp,
chránička
prečistenie vrtu airliftom

B

VÝKONY GEOLOGICKEJ SLUŽBY
vypracovanie projektu geologickej úlohy a riešenie stretov záujmov
sled, riadenie a koordinácia prác, dokumentácia
vypracovanie záverečnej správy

Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho
výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným
materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je
potrebné upraviť položku v položkovitom rozpočte.
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Všetky zmluvné dojednania (spôsob realizácie. Práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby
ukončenia zmluvy, sankcie...) sú obsiahnuté v zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 1 výzvy na
predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ odporúča návrh zmluvy podrobne preštudovať pred
odovzdaním cenovej ponuky.
7. Predpokladaná hodnota zákazky:
16.057,95 EUR bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
obec Podhorie
Začiatok: do 30 dní od uzatvorenia zmluvy
Ukončenie prác: podľa uchádzačom predloženého harmonogramu.
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Začiatok: do 30 dní od uzatvorenia zmluvy
Ukončenie prác: podľa uchádzačom predloženého harmonogramu.
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:
bez úhrady, podmienky sú súčasťou tejto výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky:
rozpočet verejného obstarávateľa
12. Lehota na predloženie ponuky:
06.08.2021 do 14:00 hod., rozhodujúci je dátum a čas doručenia.
13. Spôsob predloženia ponuky:
poštou alebo osobne alebo emailom
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
najnižšia cena vrátane DPH
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Uchádzaž predloží jedno vyhotovenie ponuky v písomnej alebo elektronickej podobe
v slovenskom jazyku (scan podpísanej ponuky a príloh), veriantné riešenie sa neumožňuje.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a. Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ
DPH ak je platcom DPH, telefón, e-mail,) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa
ponuka predkladá (môže byť aj súčasťou návrhu na plnenie kritérii)
b. Návrh uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 3 k tejto
výzve)
c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného
registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia)

d. Podpísaná zmluva o dielo
e. Rozpočet
f.

Harmonogram prác

16. Otváranie ponúk:
06.08.2021 o 15:00 hod.
17. Postup pri otváraní ponúk:
účasť bude umožnená všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku
18. Lehota viazanosti ponúk:
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31.12.2021
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:
Anton Chobot, +421 910 987 898, starosta@obecpodhorie.info
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
-

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu z predložených ponúk v prípade,
že navrhovaná ponuková cena zákazky prekročí predpokladanú hodnotu resp. zrušiť
verejné obstarávanie na zákazku

-

Uchádzač vo verejom obstarávaní podaním ponuky zároveň vyhlasuje, že
a. nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu
b. nie je v konflikte záujmov definovanom v ustanovení § 23 zákona o verejnom
obstarávaní vo vzťahu k verejnému obstarávateľovi a k predmetu obstarávania

S úctou,
Podhorie dňa 30.07.2021

______________________________
Obec Podhorie
Anton Chobot, starosta

Prílohy:
Príloha č. 1 – Zmluva o dielo
Príloha č. 2 – Položkovitý rozpočet
Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritérii
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