MESTO TURANY – MESTSKÝ ÚRAD
Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY
VÝZVA
zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon)
na poskytnutie služieb s názvom : „Ťažba kalamitného dreva“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov:
Mesto Turany
Sídlo:
Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
Zastúpený:
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor
IČO:
00316962
Telefón:
043/4292400
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o VO)
Stránkové dni:
pondelok, utorok, - od 7,00 hod. – 12,15
13,00 - 15.00 hod.
streda - od 7,00 hod. – 12.15 hod.
13,00 – 17,00 hod.
piatok - od 7,00 hod. – 12.45 hod.
Kontaktná osoba vo veciach PT: p. Lokajová Iveta, e-mail: uctarenturany@centrum.sk , tel.
043/4292400
Kontaktná osoba vo veciach investičných a realizačných: Ján Murárik, držiteľ preukazu OLH
v zmysle § 1 ods. 1 vyhlášky MPSR č. 451/2006, tel.: 0918 333 989
2. Typ zmluvy :
Výsledkom PT bude Zmluva o poskytnutí služieb uzavretá v zmysle § 556 a nasl.
Obchodného zákonníka.
3. Miesto dodania predmetu zákazky: les je vo vlastníctve Mesta Turany
4. Popis predmetu zákazky:
Slovník spoločného obstarávania : 77210000-5 – Ťažba dreva
Predmet zákazky rieši ťažbu dreva, sústreďovanie na sklad, približovanie kalamitného dreva
v predpokladanom objeme 2 000 m3. Súčasťou poskytnutia obstarávaných služieb je aj
poťažbové uloženie haluziny. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predpokladaný objem
ťažby
nie je záväzný.
Ďalšie zmluvné požiadavky:
- určovanie množstva hmoty: Hmota guľatinových sortimentov sa bude zisťovať
podľa tabuliek objemu dreva meranej s kôrou podľa STN 480050,
- doba splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia,
- fakturáciu vykoná poskytovateľ priebežne za vyťaženú a za prebratú drevnú hmotu
na OM, na základe číselníkov podpísaných poverenou osobou.

5.

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:
Nie.

6.

Variantné riešenie:
Nie.

7.

Predpokladaný termín realizácie predmetu zákazky: ukončenie realizácie
požadovaných služieb a prác najneskôr do konca 11/2018

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk :
a/ dňa 20.02.2018 do 10,00 hod
b/ doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej
istej adrese. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Súťaž – neotvárať“,
názvom súťaže “Ťažba kalamitného dreva“ , ako aj obchodným menom
uchádzača a sídlom verejného obstarávateľa,
c/ ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a sú ocenené v EUR,
e/ cenová ponuka musí obsahovať:
- základné identifikačné údaje uchádzača ako: obchodný názov, adresa
spoločnosti, IČO, IČ DPH,
- a návrh na plnenie kritéria – vyplnená príloha č. 2.
f/ lehota na otváranie ponúk 20.02.2018 o 10,15 hod.
PODMIENKY dodania predmetu obstarávania:
- Uchádzač vo svojej cenovej ponuke ocení požadovaný predpokladaný rozsah
služieb a prác.
9. Podmienky financovania:
Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať
formou bezhotovostného platobného styku. Verejný obstarávateľ má za to, že
predložením ponuky uchádzač v plnom rozsahu akceptuje podmienky verejného
obstarávateľa uvedené vo výzve a v návrhu zmluvných podmienok.
Predpokladaná hodnota – 14.910,- EUR bez DPH.
10. Kritéria hodnotenia ponúk:
Najnižšia celková cena v EUR s DPH.
Turany, dňa 07.02.2018
Ing. Miroslav Blahušiak, primátor
Prílohy:
-

Príloha č. 1 návrh na plnenie kritéria

-

Príloha č. 2 Návrh zmluvných podmienok

