Výzva na predkladanie ponúk

„REALIZÁCIA HYDRODYNAMICKEJ SKÚŠKY GEOLOGICKÉHO VRTU HANDLOVÁ RH – 1“
(zadávanie zákazky podľa § 117 č. 343/2015 Z. z. v platnom znení )

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Mesto Handlová
Námestie baníkov 7
972 51 Handlová
IČO: 00318094
Kontaktná osoba: Jana Grenčíková
Tel: +421 46 5192548
Mob: +421 917 912 593
E-mail: jana.grencikova@handlova.sk
2. Názov zákazky:
„Realizácia hydrodynamickej skúšky geologického vrtu Handlová RH -1“
3. Kódy CPV:
Hlavný slovník: 76470000 - 8 - Skúška vrtov
4. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je určenie prieskumného územia hydrogeologického prieskumu termálnych
podzemných vôd a realizácia hydrodynamickej skúšky geotermálneho vrtu RH – 1 Handlová a to:
1. Technické práce za účelom realizácie poloprevádzkovej HDS
- Montáž a demontáž čerpacej techniky a odpadového potrubia
- Realizácia čerpacej skúšky ponorným čerpadlom
• Ponorný el. motor Franklin 6“ Rewindable,
• Submersible Motor PE2/PA prevíjateľný 37 KW,
• do 50°C – priame spúšťanie.
- SubMonitor, 3-phase Pump Protection, 3 - 200Hp, meranie teploty, tlaku, pretečeného
množstva termálnej vody s digitálnym záznamom.
- Meranie vo vrte RH-1 s digitálnym záznamom v intervale merania 5 minút pretečeného
množstva (merané digitálnym prietokomerom), teploty vody, vodivosti a tlaku na ústi vrtu,
vrátane merania hlbinného tlaku a teploty v hĺbke 50,0 m.
- Meranie hlbinných tlakov, teploty, v profile vrtu do hĺbky 850 m s cieľom overenia technického
stavu vrtu a hydraulických parametrov kolektora.
2. Geologické práce
- Vypracovanie návrhu na určenie PÚ, administrácia procesu.
- Sledovanie, riadenie a koordinácia prác, doprava.
- Povolenie na vypúšťanie.
- Odber vzoriek podzemnej vody, laboratórne spracovanie, manipulačné výkony, doprava vzdialenosť do laboratória.
- Spracovanie digitálnych záznamov vo formáte xls.
- Záverečné spracovanie (vyhodnotenie, údajov, výpočet,..).

- Oponentské posudky.
Podrobný opis predmetu zákazky je v prílohe č. 1 – výkaz výmer.
5. Predpokladaná hodnota zákazky:
Celková predpokladaná hodnota poskytnutej služby: 35 275,- EUR bez DPH.
6. Predpokladaný termín plnenia:
05/2018
7. Použitie elektronickej aukcie:
Nie
8. Podmienky účasti uchádzačov:
OSOBNÉ POSTAVENIE
§ 32 ods.
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia:
e) je oprávnený poskytovať službu,
Minimálne požadovaná úroveň štandardov:
§ 32 ods. 2
Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e)
dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
Postačuje predložiť obyčajnú kópiu uvedeného dokladu (dokladov). V prípade predloženia ponuky
prostredníctvom e – mailu je možné predložiť uvedený doklad (doklady) v elektronickej podobe
(sken).
FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
§ 33 ods. 1
Neaplikuje sa.
TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ
§ 34 ods. 1, § 35, § 36
§ 34 ods. 1
Neaplikuje sa.
9. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať minimálne tieto dokumenty:
- doklad o oprávnení poskytovať službu, resp. doklad podľa bodu 8. tejto výzvy;
- návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa bodu 9. tejto výzvy viď.
cenová tabuľka:

Názov predmetu zákazky:

Cena v EUR
bez DPH

Sadzba
DPH v %

Cena v EUR
s DPH

„Realizácia hydrodynamickej skúšky
geologického vrtu Handlová RH -1“

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v EUR s DPH za zabezpečenie
služby pri realizácii hydrodynamickej skúšky geologického vrtu Handlová RH -1“.
11. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Ponuky musia byť predložené
e - mailom v lehote do 02.11.2017 do 10:00 hod. na
jana.grencikova@handlova.sk

12. Výsledok verejného obstarávania:
Úspešný uchádzač predloží návrh zmluvy o dielo.

V Handlovej dňa 25.10.2017

............................................
Ing. Rudolf Podoba
primátor mesta

