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ŠTÁTNA OCHRANA PRÍRODY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
správa chránenej krajinnej oblasti
biele karpaty

Trenčianska ul. 31, 914 41 Nemšová
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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY (PRIESKUM TRHU)

zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Úradný názov a sídlo: 		Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Adresa: 			Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
Krajina:			Slovenská republika
IČO:				17058520

Kontaktné miesto:		ŠOP SR, Správa ChKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová Kontaktná osoba:		Ing. Drahomír Stano, riaditeľ Správy
Telefón:			0903/298240; 032/6598387
Email:				drahomir.stano@sopsr.sk
     
Názov predmetu zákazky: projektová dokumentácia manažmentového strediska S ChKO Biele Karpaty               v Nemšovej
Druh zákazky: služba (zákazka podľa § 9 ods. 9 zákona)
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.
Hlavné miesto dodania tovaru:  ŠOP SR, Správa ChKO Biele Karpaty, Trenčianska 31, 914 41 Nemšová  

Predpokladaná hodnota zákazky:
Maximálna predpokladaná hodnota zákazky je 2 350 EUR bez DPH.
Cena predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu obstarania. 

Opis predmetu zákazky:
Jednostupňová projektová dokumentácia stavby s výkazom výmer a rozpočtom na murovaný objekt garáží pre tri terénne autá a dvomi vjazdami (min. parkovacie miesto 5,5 x 2,5 m; celková hĺbka konštrukcie min. 7 m a šírka konštrukcie min. 9 m); spevnené plochy prislúchajúce ku garážam; inžinierske siete (elektro, voda a kanalizácia, dažďová kanalizácia); kombinovaný prevažne drevený prístrešok ( min. 6 x 6 m) naväzujúci na  existujúci hospodársky objekta prípadné búracie práce a riešenie protipožiarnej bezpečnosti. Verejný obstarávateľ požaduje dodať 6 exemplárov projektovej dokumentácie a 1x v elektronickej forme vo formáte .pdf, rozpočet a výkaz výmer 2x v tlačenej a 1x v elektronickej forme vo formáte .xls.
Výkon autorského dozoru v priebehu realizácie stavby v prípade potreby riešenia technických problémov v nevyhnutnom rozsahu.

Termín obhliadky miesta realizácie prác:  18.08.2015.

Termín dodania: do 25 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo. 

Lehota na predkladanie ponúk: do 21.08.2015.
Ponuky musia byť doručené v elektronickej podobe na vyššie uvedenú e-mailovú adresu v lehote na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ akceptuje aj ponuky predložené v listinnej forme.

Podmienky účasti:
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
	Doklad o oprávnení vyhotovovať projektovú dokumentáciu.

Cenovú ponuku, ktorá musí obsahovať identifikačné údaje spoločnosti a podpis. Celá ponuka, doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. 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.
	Projektovú dokumentáciu v zmysle opisu predmetu zákazky.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu zákazky vrátane DPH. 

Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ:
ÁNO.
LIFE09/NAT/CZ/000364 Integrovaná ochrana vzácnych druhov motýľov v nelesných biotopoch v ČR a na Slovensku

Podmienky týkajúce sa zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na projektovú dokumentáciu podľa potreby príspevkovej organizácie Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky. Spôsob úhrady len na základe vystavenej faktúry, uhradenej bezhotovostným platobným stykom. Nie sú možné zálohové faktúry alebo platby vopred. Faktúra bude vyhotovená po dodaní kompletnej projektovej dokumentácie s 30 dňovou lehotou splatnosti.

Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:
	nebude predložená ani jedna ponuka,

ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným vo výzve na predkladanie ponúk,
ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo vyhlásené toto verejné obstarávanie.

V Nemšovej dňa 13.08.2015.


Ing. Drahomír Stano
riaditeľ
Správa ChKO Biele Karpaty


