KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
(ďalej „výzva“)
Názov predmetu zákazky:
Osadenie a montáž dopravného značenia turistických cieľov PSK
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa

Úradný názov:

IČO:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

42238536

Poštová adresa:

DIČ:

Námestie mieru 2

2023655832

Mesto/obec:

PSČ:

Prešov

080 01

Kontaktná osoba:

Telefón:

Mgr. Martin Janoško

+421 517081511

E-mail:

Fax:

riaditel@severovychod.sk

-

2.

Typ zmluvy

Typ zmluvy: Zmluva o dielo, podľa Obchodného zákonníka v platnom znení v min. rozsahu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zmluvné strany
Predmet zmluvy
Cena za dielo
Termín, miesto a spôsob plnenia
Platobné podmienky
Práva a povinnosti zmluvných strán
Záručné podmienky a zodpovednosť
Osobitné ustanovenia
Záverečné ustanovenia

Telefón
+421 51 7081 511

Mobil
+421 917 208 100

Web
www.severovychod.sk

E-mail
riaditel@severovychod.sk

IČO
42238536

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
3.

Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky sú stavebné práce, t.j. osadenie a montáž zvislého dopravného značenia na
pozemných komunikáciách I. triedy a II. a III. triedy prechádzajúcich Prešovským samosprávnym krajom.
Verejný obstarávateľ požaduje dopravné značenie vyhotoviť a osadiť v zmysle STN 018020, vyhlášky MV
SR 9/2009, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákona č.8/2008 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, TP 4/2005 Použitie
zvislých a vodorovných dopravných značiek na pozemných komunikáciách a TP 9/2011 Označovanie
kultúrnych a turistických cieľov na pozemných komunikáciách.
Číselný kód tovaru pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného slovníka, prípadne
alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného slovníka obstarávania (CPV/SSO) : CPV-452332908 Inštalovanie dopravných značiek.
Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby si sami overili a
získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou
miesta realizácie prác idú na ťarchu uchádzača. Uchádzači, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky
miesta realizácie prác dostanú informácie priamo u zodpovednej osoby:
•

Mgr. Martin Janoško
číslo telefónu: +421 917208100
adresa: Námestie mieru 2, 08001 Prešov

3.1 TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA A POŽIADAVKY NA PREDMET ZÁKAZKY
Predmetom zákazky je osadenie a montáž zvislého dopravného značenia na pozemných komunikáciách I.
triedy vo vlastníctve štátu a v správe Slovenskej správy ciest a ciest II. a III. triedy vo vlastníctve
Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, ktoré prechádzajú Prešovským
samosprávnym krajom a smerujú k významným kultúrnym, historickým a turistickým cieľom. Rozsah
predmetu zákazky definovaný určením turistického cieľa, úseku a staničenia cesty, kde má byť osadená
DZ, typ dopravnej značky, a iné je určený v prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky tejto výzvy.
Zhotoviteľ zabezpečí pred zahájením prác na dotknutom území vytýčenie vedení v obvode stanoviska.
Stavebné práce pri osadzovaní dopravných značiek sa budú realizovať bez vylúčenia dopravy. Počas
osadzovania značiek riadenie dopravy zabezpečí zhotoviteľ.
Uskutočnenie stavebných prác pri realizácii predmetu zákazky je potrebné realizovať v súlade s
príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami týkajúcimi sa predmetu zákazky.

3.2 POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Prílohou Opisu predmetu zákazky je Technická a cenová špecifikácia, t.j. neocenený výkaz výmer v
elektronickej forme vo formáte xls., resp. v tlačenej forme.
Verejný obstarávateľ umožňuje uchádzačovi zabezpečiť realizáciu časti diela alebo vybraných prác
prostredníctvom tretích osôb. Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, ako by dielo vykonával
sám.
Za subdodávateľa bude verejný obstarávateľ považovať tretiu osobu (iný právny subjekt, iný zhotoviteľ),
ktorý bude poverený realizáciou vybraných položiek rozpočtu stavby.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od termínov a výšky pridelených finančných
prostriedkov upraviť rozsah predmetu plnenia zmluvy a upraviť lehotu na ukončenie zmluvy.
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Predpokladaná hodnota zákazky určená verejným obstarávateľom: cca 29 900,00 € bez DPH
Miesto realizácie prác: konkrétne úseky ciest I., II. a III. triedy v zmysle opisu predmetu zákazky
4.

Rozdelenie na časti: predmet zákazky nie je rozdelený na časti

5.

Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
stavebných prác a súvisiacich činností do 20.12.2014

6.

Miesto a lehota na predkladanie ponuky
Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:

ukončenie realizácie

Názov:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Obec (mesto):

Prešov

PSČ:

080 01

Ulica:

Námestie mieru 2

Poschodie:

4.

Miestnosť:

č. d. 418

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 5.11.2014 o 15:00 hod.
Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej (listinnej) forme, v štátnom jazyku (slovenskom), poštou alebo
osobne, v lehote na predkladanie ponúk. Ponuku predložiť v uzavretom obale s uvedením obchodného
mena a sídla uchádzača alebo miesta podnikania uchádzača s heslom súťaže: „Turistické ciele –
NEOTVÁRAŤ!“.
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Všetky ceny uvádzané v ponukách uchádzačov žiadame uviesť s presnosťou na
eurocenty, t.j. na dve desatinné miesta. Uchádzač predloží ako súčasť ponuky vyplnenú prílohu č. 1
Technickú a cenovú špecifikáciu, v ktorej vyplní a uvedie :
• jednotkovú cenu bez DPH každej položky,
• prepočet jednotkovej ceny a uvedeného množstva položky,
• cenu celkom bez DPH,
• DPH vo výške 20%,
• cenu celkom vrátane DPH.
Takto vyplnenú prílohu č. 1 predloží uchádzač v ponuke v jednom vyhotovení a dokument musí byť
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzačom alebo osobou/osobami oprávnenými konať za uchádzača.

7.

Otváranie ponúk:
Názov:

Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska

Obec (mesto):

Prešov

PSČ:

080 01

Ulica:

Námestie mieru 2

Telefón
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Web
www.severovychod.sk

E-mail
riaditel@severovychod.sk

IČO
42238536

KRAJSKÁ ORGANIZÁCIA CESTOVNÉHO RUCHU
SEVEROVÝCHOD SLOVENSKA
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov
Poschodie:

4.

Miestnosť:

č. d. 420 Zasadačka odboru regionálneho rozvoja

Termín otvárania ponúk dňa 6.11.2014 o 13:00 hod.
8.

Pokyny na zostavenie ponuky – podmienky účasti:

Verejný obstarávateľ spolu s cenovou ponukou podľa bodu 6. tejto výzvy požaduje predložiť doklady a
dokumenty k splneniu podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia a
technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača v rozsahu:
• doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú
predkladá uchádzač ponuku, t.j. Výpis z Obchodného registra, resp. Výpis zo živnostenského listu;

9.

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena za predmet zákazky v € vrátane DPH

10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ na otváraní ponúk preverí, či boli ponuky doručené v stanovenej lehote, v správne
označených obálkach, posúdi ich kompletnosť, splnenie minimálnych limitov a základných požiadaviek
uvedených vo výzve.
Verejný objednávateľ si vyhradzuje právo v závislosti od výšky pridelenia finančných prostriedkov, upraviť
rozsah predmetu zákazky a upraviť lehotu na ukončenie zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky a neuzavrieť zmluvu v
prípade, ak cenová ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky aj v prípade, ak sa zmenili okolnosti,
za ktorých sa verejné obstarávanie vyhlásilo.
Verejný obstarávateľ vyhotoví Zápisnicu z otvárania a vyhodnotenia ponúk. Najnižšia ponuková cena
predložená uchádzačom je podkladom pre identifikáciu úspešnej ponuky. Uchádzačovi, ktorý predloží najnižšiu
cenu, bude doručená výzva na rokovanie o podmienkach zmluvy, obsahom ktorého bude dohodnutie
zmluvných podmienok.
11. Lehota viazanosti ponúk: do 31.12.2014

Prílohy výzvy na predloženie ponuky:
č. 1 – Opis predmetu zákazky
v. r.
Mgr. Martin Janoško
výkonný riaditeľ
KOCR Severovýchod Slovenska
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