OKRESNÉ RIADITEĽSTVO
HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU v LEVICIACH
POŽIARNICKÁ 7, 934 01 Levice

•

•

Vlastné

•

Váš list číslo/zo dňa

•

Naše číslo

Vybavuje

Levice

ORHZ-LV2-788/2012

kpt. Mária Slaninová

07.11.2012

VEC: VÝZVA na predloženie ponuky k zákazke s nízkou hodnotou
podľa ustanovenia §102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, si Vás dovoľujeme požiadať
o predloženie cenovej ponuky k zákazke s nízkou hodnotou na poskytnutie prác:
„Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Šahách „ :
- Zabezpečenie odvodnenia stavby od dažďovej vody
- Zabezpečenie rozšírenia prístupovej cesty pre výjazd na verejnú komunikáciu
- Technologické dovybavenie kotolne – meranie a regulácia
- Sprevádzkovanie – napojenie náhradného zdroja a UPS

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov
Sídlo
IČO
Kontaktná osoba
Telefón
Fax

2.

:
:
:
:
:
:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice
37862961
kpt. Mária Slaninová
037 6416341
036 6336182

Predmet zákazky

Predmetom zákazky s nízkou hodnotou je výber dodávateľa na poskytnutie prác HS Šahy :
- zabezpečenie odvodnenia stavby od dažďovej vody, zabezpečenie rozšírenia prístupovej cesty
pre výjazd na verejnú komunikáciu, technologické dovybavenie kotolne, sprevádzkovanie – napojenie
náhradného zdroja a UPS.
Stručný opis predmetu zákazky:
a/ zabezpečenie odvodnenia stavby od dažďovej vody:
- súčasný stav, t.j. existujúce strešné zvody v počte 6 ks sú vyústené priamo pri obvodovom murive
stavby. Ďalší odvod dažďových vôd z tohto priestoru spolu s vonkajším okapom stavby nebol doteraz
riešený. Vzhľadom na okolitý terén a celkovú plochu strechy, je potrebné pre každý jeden strešný zvod
vytvoriť od budovy odvod dažďovej vody, a to z južnej strany budovy vytvoriť trativody z betónových
prefabrikovaných rúr a zásypom zriadiť k nim trativody. Na severnej strane budovy je potrebné dažďovú
Telefón
00421 / 37 / 641 63 41
00421 / 36 / 631 34 86

Fax
00421 / 36 / 633 61 82

E-mail
sekretariat.lv@hazz.minv.sk

IČO
378 629 61

vodu odviesť do suchovodu, ktorý sa nanovo musí vytvoriť, vyspádovať, vyčistiť a šikmé plochy spevniť
v stenách.
b/ zabezpečenie rozšírenia prístupovej cesty:
- na zadnom vnútornom dvore v priestoroch HS Šahy pre výjazd na verejnú komunikáciu je potrebné
vykonať určité terénne úpravy, k tomu aby sa dosiahol minimálny oblúk otáčania pre hasičské vozidlá
a dosiahla sa šírka výjazdu v oblúku minimálne 7,5 m. Je potrebné rozšíriť jestvujúcu cestu , ktorá je
vyrobená zo zámkovej dlažby (dodávka + práca).
c/ technologické dovybavenie kotolne:
- montáž regulátorov tlaku a meranie, termostat priestorový digitálny
d/ sprevádzkovanie – napojenie náhradného zdroja a UPS
- montáž rozvádzača pre náhradná zdroj , káble, skrinka rozvodná a ovládacia k zdroju

3.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
„ 6000,00 € “

4. Lehota na predkladanie ponúk
20.11.2012 do 14,30 hod.
(Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená)

5. Miesto predkladania ponúk
Názov
Sídlo
IČO

:
:
:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice
37862961

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie:
Meno a priezvisko:
Telefón
:
Fax :
e-mail:

kpt. Mária Slaninová
037 6416341
036 6336182
maria.slaninova@hazz.minv.sk

- poštou na adresu verejného obstarávateľa,
- osobne na sekretariáte verejného obstarávateľa v pracovných dňoch od 7,00 – 14,30 hod., kde
Vám bude vydané potvrdenie o prijatí cenovej ponuky,
- faxom na tel. č. 036/ 6336182
- prípadne v elektronickej podobe vo formáte PDF podpísané a potvrdené na adresu:
maria.slaninova@hazz.minv.sk
Ponuky zaslané elektronickou poštou musia mať pečiatku a podpis uchádzača
formáte PDF

- „sken“ vo

6. Jazyk ponuky
(Celá ponuka , doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.
Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predkladá ponuku v pôvodnom jazyku
a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom
jazyku.)
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7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk
- najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH

8. Typ zmluvy a trvanie zmluvy
Výsledkom verejného obstarávania ZsNH bude objednávka na prevedenie prác

9. Miesto a termín poskytnutia služby
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Požiarnická 7, 934 01 Levice – HS Šahy SNP 60
10. Obsah ponuky
Cenová ponuka musí obsahovať:
- ponukovú cenu za prevedené práce
Ponuka, ktorú dostane verejný obstarávateľ po lehote na predkladanie ponúk nebude hodnotená.
Pozn. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní.
11. Doplňujúce doklady a informácie:
Za účelom zistenia skutkového stavu hasičskej stanice v Šahách má záujemca o získanie tejto
zákazky možnosť v termíne od prijatia tejto výzvy do 15.11.2012 vykonať:
- obhliadku miesta poskytnutia prác, aby si záujemca sám overil a získal informácie, ktoré bude
potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Záujemca, ktorý prejaví záujem o vykonanie obhliadky
miesta poskytnutia plnenia si môže dohodnúť termín obhliadky s kontaktnou osobou:
- Ing. Miroslav Varga, vedúci OPT OR HaZZ Levice
V pracovných dňoch, v čase od 8,00 hod do 14,00 hod. č. tel. 037/6416340
Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená v zmysle čl. 16 ods. 6 Zbierky pokynov riaditeľa
KR HaZZ č. 34/2011, na internetovej stránke: http://www.minv.sk/?vo2012

pplk. Ing. Branislav Štefanický v.r.
riaditeľ
Okresného riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru
V Leviciach
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