Výzva
na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu
na zhotovenie diela:

„Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec ŽDIAR“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie Obec Ždiar
IČO :
00326780
Sídlo organizácie : Obecný úrad Ždiar 202, 059 55 Ždiar
Internetová adresa: www.zdiar.sk
Kontaktné miesto:
Obecný úrad Obecný úrad Ždiar, 059 55 Ždiar 202
Kontaktné osoby: Ing. Pavol Bekeš, starosta
Bc. Blanka Michaláková, referent rozvoja obce
Telefón :
Fax:
e-mail:

052/4498107, 4498100
052/4498107
obeczdiar@stonline.sk

2. Druh zákazky.
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).
Predpokladaná hodnota zákazky: 90 000,- EUR vrátane DPH
3.

Názov zákazky:
„Vybudovanie vodozádržných opatrení pre obec Ždiar“

4. Opis zákazky:
Vybudovanie vodozádržných opatrení v katastri obce Ždiar a Tatranská Lomnica, v lokalite
Štátne lesy Tanap-u, Urbariát Ždiar, Pozemkové spoločenstvo Strednica Ždiar a Mestký
podnik Spišská Belá, mikropovodie potoka Biela
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Výsledkom realizácie diela bude vybudovanie minimálne 30 000 m vodozádržných opatrení
v danej lokalite.
Odporúčane stavebné a revitalizačné prvky a opatrenia sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí
neoddeliteľnú časť tejto výzvy.
Súčasťou diela bude:
Vypracovanie a predloženie návrhu projektu (konečnú verziu projektu predloží úspešný
uchádzač pri podpise zmluvy o dielo)
Výkaz výmer stavebných prác a revitalizačných opatrení podľa cenníkových položiek
Porealizačná dokumentácia a fotodokumentácia
GPS zameranie
Cena diela bude ako cena celkom za všetky položky vrátane DPH.
5. Miesto dodania diela: Obec Ždiar
6. Rozsah predmetu zákazky: podľa Opisu uvedeného v bode 4.
7. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť ponuku na celý predmet obstarávania.

8. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa
9. Trvanie zmluvy: do 31. 10. 2011
10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,
v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu..
Verejný obstarávateľ vyžaduje 30- dňovú lehotu splatnosti predloženej faktúry.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.
Preddavky verejný obstarávateľ poskytuje v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

11. Podmienky účasti uchádzačov:
•

Osobné postavenie – Výpis z obchodného alebo živnostenského registra, oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (živnostenský list alebo aktuálny
výpis z Obchodného registra) - originál alebo úradne overená kópia
o

Záujemca/uchádzač môže predložiť aj Potvrdenie o zapísaní do Zoznamu
podnikateľov vedeným na Úrade pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1 ZVO

o

Požadované doklady nesmú byť staršie ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky

•

Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest pre obec (cez §50j zákona č. 5/2004 Z. z.
o službách zamestnanosti) – minimálne 10 pracovných miest

•

Návrh ceny celkom vrátane DPH za dielo v € a objem vodozádržných opatrení v m .
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12. Kritéria na hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov:
Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov požadovaných v tomto bode
a bode 11 v príslušnom bode súťažných podkladov.
13.

Označenie, či realizovanie diela je podmienené osobitným povolením (napr. licenciou,
autorizáciou a pod.):
Nie

14.

Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy:
Áno (meno a priezvisko stavbyvedúceho)

15.

Obhliadka miesta realizácie diela:
Obhliadka miesta realizácie diela je povinná.
Verejný obstarávateľ stanovil dni obhliadky na 30.03. 2011 o 9.00 hod. so stretnutím na
Obecnom úrade v ždiari

16. Lehota na predkladanie ponúk:
do 10. 04. 2011 do 10.00 hod.
17. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
- kontaktné miesto uvedené v bode 1
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť v uzatvorene obálke označenej heslom „Revitalizácia“.

18. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Kritérium: najnižšie cena vrátene DPH

19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného
obstarávateľa podrobne stanovených v tejto výzve..
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením ponuky znáša
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 12.00 hod.
20. Upozornenie:
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.

V Ždiari, 25. 03. 2011

Ing. Bekeš Pavol
Meno a podpis zodpovednej osoby:

Prílohy:
1. Protipovodňové opatrenia
2. Súpis prác
3. Zmluva o dielo

