Lesy mesta Podolínec s.r.o.
Jozefa Smreka 468/3, 065 03 Podolínec
Súťažné podklady
(zákazka podľa § 117, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov)
„Oprava mostného objektu“
/ názov predmetu zákazky /
1.

Identifikácia obstarávateľa:
Názov organizácie :
Lesy mesta Podolínec s.r.o.
Sídlo organizácie:
Jozefa Smreka 468/3, 0656 03 Podolínec
Zastúpený :
Ing. Pavel Homola, konateľ
IČO:
50332490
DIČ:
2120288148
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka
Číslo účtu:
SK97 0200 0000 0036 8058 0654
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie :
Meno a priezvisko:
Ing. Štefan Zima
tel.:
0905 407 941, 0905 903 019
e-mail:
ste.zima@gmail.com

2.

Typ zmluvy a predmet zákazky:
Typ zmluvy : Zmluva o dielo
Predmet zákazky: „Oprava mostného objektu“
Druh zákazky : stavebná práca – nie bežne dostupná na trhu
CPV: 45221110-6
Rozdelenie predmetu zákazky na časti : NIE - požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet
zákazky .
Podrobný opis predmetu zákazky : Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác
súvisiacich s opravou mostného objektu v lokalite za IBV Križava - pozemky p.č.KN-C 5968 a
p.č.KN-C 6021, k.ú. Podolínec. Na stavbu je spracovaná podrobná realizačná projektová a
rozpočtová dokumentácia tvoriaca nedeliteľnú súčasť týchto súťažných podkladov.

3.

Predpokladaná hodnota zákazky v € bez DPH : 32 315,- Eur

4.

Miesto dodania : Podolínec, lokalita za IBV Križava, pozemky p.č.KN-C 5968 a p.č.KN-C
6021

5.

Termín dodania : najneskoršie do 30.09.2018

6.

Jazyk ponuky: slovenský. 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.

7. Podmienky financovania predmetu obstarávania: Predmet obstarávania bude financovaný
z rozpočtu obstarávateľa.
8.
9.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena za kompletné dodanie predmetu zákazky a to na úrovni bez DPH.

Podmienky účasti : fotokópia dokladu o oprávnení podnikať

10. Miesto a lehota na predkladanie ponúk :
10.1 miesto predkladania ponúk : Podolínec, Jozefa Smreka 3/468, PSČ 065 03
10.2 lehota na predkladanie ponúk : ponuky sa prijímajú v termíne do 22.03.2018 do 14.00 hod.
10.3. otváranie ponúk : 22.03.2018 o 14.15 hod v priestoroch Lesy mesta Podolínec s.r.o.
zasadačke Mestského úradu v Podolínci
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predloženie ponuky nebude prijatá a bude vrátená

na adresu uchádzača naspäť neotvorená.
11. Obsah ponuky :
- Ponuková cena podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača
- Položkovitý rozpočet
- Fotokópia dokladu o oprávnení podnikať
12. Lehota viazanosti ponúk : 30.06.2018
13. Informácia o výsledku : úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že sa jeho ponuka prijíma
a súčasne bude vyzvaný na predloženie zmluvy v súlade s predloženou ponukou.
Ostatným uchádzačom sa oznámi, že neuspeli a dôvod prečo ich ponuka nebola úspešná.
14. Ostatné : Obstarávateľ oznamuje, že si vyhradzuje právo zrušiť toto verejné
obstarávanie ak by sa zmenili podmienky za ktorých bolo vyhlásené. Žiadny z uchádzačov resp.
záujemcov nemá právo na úhradu nákladov spojených s vypracovaním ponuky.
Vypracoval : Ing. Štefan Zima

Schválil :
.......................................................
Ing. Pavel Homola, konateľ spoločnosti

