Výzva na predkladanie ponúk
„Výstavba protipožiarnej nádrže Blech a Preslop "
zadávanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov organizácie: Mestské lesy, s.r.o. Poprad

IČO: 36 448 311

Sídlo organizácie: Levočská 3312/37, 058 01 Poprad
Krajina: Slovenská republika
Kontaktná osoba: Ing. Róbert Dula – konateľ spoločnosti
Telefón: 052 7724160, 0910890440
e-mail: lesypp@stonline.sk
2.

Predmet zákazky

zákazka na uskutočňovanie stavebných prác
3.

Názov predmetu zákazky

„Výstavba protipožiarnej nádrže Blech a Preslop "
4.

Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Požaduje sa cena za celý predmet zákazky
5.

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú stavebné práce na výstavbe dvoch nádrží, ktoré vzniknú prehradením
malých bystriniek kombinovanými zemno-kamennými hrádzami tesne pri lesných cestách na
lokalitách Blech a Preslov, ktoré najlepšie vyhovujú konkrétnym technickým a prírodným
požiadavkám.
6.Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a výkaze výmer
, ktoré tvoria prílohu výzvy.
7.

Miesto dodania predmetu zákazky

k.ú. Poprad, Spišské Bystré
8.

Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky

Predpokladané ukončenie dodávky: do 60 dní od odovzdania staveniska.
9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku (NFP) - Program PRV
SR 2014 - 2020, opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku, podopatrenie: 4.3 – Podpora
na investície do infraštruktúry súvisiacej s vývojom, modernizáciou alebo a prispôsobením
poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Preddavky nebudú poskytované.
10. Podmienky účasti a obsah ponuky

10.1. doklad o oprávnení realizovať práce, vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá
uchádzač ponuku - postačuje kópia
10.2. Vyplnená príloha č.1 výzvy – cena predmetu zákazky celkom
10.3. Ocenený výkaz výmer – Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela jednotlivo za
nádrž Plech a Preslop
11. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk – dátum: čas: 30.09.2015 do 15:00 hod
12. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
12.1. Osobné doručenie – v pracovnej dobe 07.30 – 15.30 hod. v sídle spoločnosti
12.2. Poštou : - ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1
12.3. Prostredníctvom elektronickej pošty:

Zaslať na e-mail: lesypp@stonline.sk

Obálka cenovej ponuky pri os. alebo poštovom doručení musí obsahovať identifikáciu
predkladateľa ponuky ( obch. meno a sídlo) a označenie „CENOVÁ PONUKA – nádrže –
neotvárať, V prípade zaslanie e-mailu - predmet označený ako: cenová ponuka – nádrže
13. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena predmetu zákazky celkom - vyplniť prílohu výzvy s potvrdením oprávnenej osoby
uchádzača.
14. Lehota viazanosti ponúk
31.06.2016
15. Ďalšie informácie
15.1. Plnenie predmetu zmluvy je viazané na poskytnutie nenávratného finančného príspevku
(NFP) z fondov EÚ. Informáciu o poskytnutí NFP oznámi objednávateľ zhotoviteľovi a zároveň
vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska. V prípade, ak objednávateľovi nebude poskytnutý NFP
na financovanie plnenia podľa tejto zmluvy, účinky tejto zmluvy zaniknú.
15.2. V prípade, že bude uchádzač úspešný, predloží pred podpisom zmluvy originál alebo
úradne osvedčenú kópiu dokladu o oprávnení podnikať.
16. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

Zodpovedná osoba:
Ing. Róbert Dula- konateľ spoločnosti:..................

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač: ...............................................................................................

..............................................................................................

IČO:...................................................................
Cena zákazky: „Výstavba protipožiarnej nádrže Blech a Preslop "

Splnenie kritéria

Názov kritéria

Cena celkom za dielo bez DPH

20 % DPH

Cena celkom za dielo vrátane DPH
Som – nie som platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite)

V...................................dňa:.........................

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za
uchádzača...............................................

....................................................................
Podpis tejto osoby

