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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ

I.2.
I.2.1.

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Peter Labaška
Mobil: +421 910990164
Telefón: +421 445520158
Fax: +421 445536311
Email: labaska@ssj.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.sopsr.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
OP - Organizácia riadená verejným právom
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

II.2.
II.2.1.

II.2.2.
II.3.

OPIS
Názov zákazky
Stabilizácia svahu vo vstupnej časti Dobšinskej ľadovej jaskyne
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: Dobšinská ľadová jaskyňa, 049 71 Dobšinská Ľadová
Jaskyňa. Jaskyňa sa nachádza v Slovenskom raji v Národnej prírodnej rezervácii Stratená. Vchod do jaskyne je v
nadmorskej výške 969 m. Z osady Dobšinská Ľadová Jaskyňa treba serpentínovým chodníkom vystúpiť do výšky 130 m.
Nie je prístupná bežným osobným motorovým vozidlom.
NUTS kód:
SK042
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Práce pozostávajú z demontáže pôvodného starého dreveného zabezpečenia, osadení nových drevených bariér, žľabov
a zásypu prepadlísk v jaskyni podľa PD z hľadiska prevádzky, bezpečnosti a ochrany zdravia osôb a jaskynných
priestorov. V zmysle § 3 písm. f) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti výbušninách a o štátnej banskej správe
sa jedná o činnosť vykonávanú banským spôsobom a to práce na udržiavaní jaskýň v bezpečnom stave.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45422000-1
Doplnkový slovník: AA01-1, AB14-1, IA27-7
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Demontáž starého dreveného zabezpečenia v jaskyni, vykopanie a vynesenie skalnej a ľadovej sute z jaskyne. Osadenie
drevených bariér pomocou profilového železa, svorníkov, jedĺových hranolov a foršt v počte 6 ks, nasypanie ľadovej
sute, výmena drevených žľabov a zásyp dvoch prepadlísk v jaskyni.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v časti
B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 36 165,8000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 7

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.

Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
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náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len "ZVO")
a preukázať ich splnenie dokladmi podľa § 26 ods. 2, ods. 4, a ods.5, resp. podľa § 128 ods.1 ZVO, v zmysle ktorého
podnikateľ vo verejnom obstarávaní preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 údajmi
a dokladmi zapísanými v zozname podnikateľov. V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísaný doklad,
ktorým preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods.1 písm.h), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, alebo nie je
osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h). V prípade, že uchádzač nemá v zozname podnikateľov zapísané doklady, ktorými
preukazuje splnenie osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j), verejný obstarávateľ požaduje, aby
uchádzač predložil čestné vyhlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť podľa § 26 ods. 1 písm. i) a písm. j). V prípade
uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia
podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti
podľa § 26 ods. 1 písm. f) ZVO preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť. Vo vzťahu k ustanoveniu § 26 ods. 2 písm. e) ZVO sa vyžaduje predloženie takého dokladu, ktorým
uchádzač preukáže, že je v súlade s príslušným osobitným právnym predpisom podľa § 3 písm. f) zákona SNR č.
51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe oprávnený uskutočniť stavebné práce
zodpovedajúce predmetu zákazky, alebo ekvivalentné. Odôvodnenie: Nakoľko predmet zákazky je činnosť vykonávaná
banským spôsobom a to udržiavanie jaskýň v bezpečnom stave, je nevyhnutné, aby mal uchádzač požadovanú činnosť
uvedenú v doklade o oprávnení uskutočňovať stavebné práce.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.

IV.2.3.
IV.2.4.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 13.06.2014 15:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 13.06.2014 15:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 16.06.2014 09:00
Miesto : ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 03101 Liptovský Mikuláš, I. poschodie, veľká zasadačka

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.

VI.2.

Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP Životné prostredie
Ďalšie doplňujúce informácie
1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predkladaním ponuky znáša záujemca/uchádzač bez
finančnéhonároku voči obstarávateľskej organizácii, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 2. V prípade
skupiny dodávateľov musí byť súčasťou ponuky aj vystavené plnomocenstvo pre jedného z členov skupiny, ktorý bude
oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísané všetkými členmi
skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. Úkony splnomocneného
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči obstarávateľskej organizácii záväzné. Písomné splnomocnenie musí byť
podpísané všetkými členmi skupiny dodávateľov, podpisy musia byť úradne osvedčené. 3. V zmysle § 33 ods. 4 ZVO
verejný obstarávateľ uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač
alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok
účasti vo verejnom obstarávaní. 4. V zmysle § 149 ods. 3 ZVO úrad uloží uchádzačovi, záujemcovi alebo dodávateľovi
pokutu od 1 000 EUR do 10 000 EUR a zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov, ak na účely
preukázania osobného postavenia, finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti
vo verejnom obstarávaní alebo na účely zápisu údajov do zoznamu podnikateľov predloží informácie, doklady alebo
čestné vyhlásenie podľa § 32 ods. 11 ZVO, ktoré sú uchádzačom, záujemcom alebo dodávateľom sfalšované, alebo
pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú alebo by mohli mať vplyv na posúdenie osobného postavenia,
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti vo verejnom obstarávaní v jeho
prospech. 5. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym
uchádzačom v prípade, ak ceny bez DPH v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky. 6.
Súťažné podklady, vysvetlenia podmienok účasti, resp. súťažných podkladov, doplnenia, prípadne iné informácie
súvisiace s týmto verejným obstarávaním budú uverejnené aj v profile verejného obstarávateľa na stránke
www.sopsr.sk.
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VI.3.

Dátum odoslania tejto výzvy
23.05.2014
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