Ing. Natália Závodná , Hrušov 135, 99142 Hrušov
IČO: 44314167

Vec: Výzva na predloženie ponuky
V súlade s § 8 ods. 1, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie
ponuky v zmysle § 117 ZVO predmet zákazky „Zážitkový chodník v relaxačno – zážitkovom
areáli U bylinkárky“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Ing. Natália Závodná
Sídlo: Hrušov 135, 99 142 Hrušov
Prevádzka: Hrušov 549, 99142 Hrušov
IČO: 44314167
DIČ: 1080167022
Tel.: +421915800604
E-mail: ubylinkarky@gmail.com
Internetová stránka: http://www.ubylinkarky.sk/
Číslo účtu: SK39 0200 0000 0024 9370 4151
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky:
Ing. Natália Závodná
Poštou, osobne: Hrušov 135, 99 142 Hrušov
E-mailom: martina.zarkon@gmail.com
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky
Osobne - Ing. Natália Bendíková,
E-mailom: Ing. Martina Kukučková
4. Predmet obstarávania:
Zážitkový chodník v relaxačno – zážitkovom areáli U bylinkárky
Cieľom zákazky je: Cieľom zákazky je pre návštevníkov ubytovacieho zariadenia
U bylinkárky zatraktívnenie ubytovacieho zariadenia využitím prírodných a reliéfnych
danosti zaujímavého územia.
Podrobný opis zákazky je súčasťou Špecifikácia - príloha č. 1 výzvy. Súčasťou špecifikácie
je projektová dokumentácie (PD) - samostaná príloha
5. Názov projektu: „Tématické cesty pre vek 0 - 100”
Kód projektu: SKHU/1801/1.1/026
6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo
7. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania)1:

Predmetom obstrávania je výroba, dodanie a montáž 27 prvkov Zážitkového chodníka
v relaxačno – zážitkovom areáli U bylinkárky Hrušov č. 549.
Podrobný opis zákazky je súčasťou Špecifikácia - príloha č. 1 výzvy. Súčasťou špecifikácie
je projektová dokumentácie (PD) - samostaná príloha
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto odovzdania diela je na parcelách uvedených v PD.
Termín dodania:

do 31.07.2020

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Do 31.07.2020
10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: nerelevantné
11. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných
fondov (ďalej aj ako EŠIF) v rámci projektu z programu Interreg Slovenská republika –
Maďarsko a spolufinancovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a rozpočtu objednávateľa
systémom financovania formou refundácie.
12. Lehota na predloženie ponuky:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 27.01.2020 o 14.00 hod. V prípade ponúk
doručených poštou je rozhodujúci deň doručenia ponuky na miesto podľa bodu 2. Výzvy.
13. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo emailom .
Kompletné cenové ponuky doručte poštou alebo osobne v zalepenej a zapečatenej obálke
s označením „Zážitkový chodník - NEOTVÁRAŤ” na miesto podľa bodu 2 tejto výzvy,
alebo e-mailom martina.zarkon@gmail.com v skenovanej podobe
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je: cena s DPH
Úspešnou bude ponuka s najnižšou cenou.
15. Pokyny na zostavenie ponuky:
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
15.1. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
−
−

príloha č. 2 (cenová ponuka) v ktorej uchádzač uvedie navrhovanú cenu v EUR,
v zložení: cena celkom (bez DPH, návrh DPH a celkom vrátane DPH)
vyplnený výkaz výmer stavby /Navrhovaný rozpočet/

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie návrh zmluvnej ceny
celkom, súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
15.2 Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp. uskutočňovať
stavebné práce. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní v platnom znení verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti
2

týkajúcich sa osobného postavenie vyžaduje predložiť Doklad o oprávnení dodať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovaťť službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky,
ktorým uchádzač preukáže, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovaťť službu. (postačuje fotokópia, alebo relevantný doklad z verejne dostupných
zdrojov).
15.3 Čestné vyhlásenie. V zmysle § 117 a § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom
obstarávaní v platnom znení verejný obstarávateľ na preukázanie splnenia podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia vyžaduje predložiť Čestné vyhlásenie, ktorým uchádzač
preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu a v
predmetnom obstarávaní nie je v konflikte záujmov – príloha č. 3.
15.4 Súhlas so spracovaním osobných údajov - príloha č. 4.
16. Otváranie ponúk: (uviesť dátum, čas a miesto)
Otváranie ponúk sa uskutoční: 27. 1. 2020 o 15,00 hod, na adrese uvedenej v bode 1.
17. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi
Verejný obstarávateľ splnomocnil na realizáciu verejného obstarávania:
Ing. Martina Kukučková
Telefón: 0915 872 042
e-mail:
martina.zarkon@gmail.com
18. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Ak sa na základe výsledku vyhodnotenia cenových ponúk doručených na základe tejto výzvy , ktorá
sa v prvom rade uskutočňuje pre účely určenia predpokladanej hodnoty predmetnej zákazky,
preukáže, že predpokladaná hodnota nepresiahne sumu 30 000,00 €, verejný obstarávateľ uplatní
získané informácie na základe predložených cenových ponúk v rámci tohto prieskum trhu pre postup
zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a vyhodnotí predložené cenové
ponuky uchádzačov. Predložením cenovej ponuky uchádzač súhlasí s jej využitím v rámci
zadávania zákazky s nízkou hodnotou.
Víťazný dodávateľ bude oslovený ihneď po vyhodnotení cenových ponúk a bude mu zaslaná výzva
na uzavretie Zmluvy o dielo
S úctou
Dňa: 13.1.2020

.............................................
Ing. Martina Kukučková
Prílohy:
Príloha č. 1 - Špecifikácia stavebné objekty, Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 3 – Čestné prehlásenie k § 117 a 32 ods.1,
Príloha č. 4 – Súhlas so spracovaním osobných údajov
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