Výzva na predkladanie ponúk
(podprahová zákazka na vykonanie služby)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
IČO:
Sídlo:
Zastúpený:

Vihorlatská hvezdáreň v Humennom
37781421
Mierová 4, 066 01 Humenné
RNDr. Igor Kudzej, CSc., riaditeľ

Kontaktné osoby:
Telefón:
E-mail:
Internetová adresa:

RNDr. Igor Kudzej, CSc.
057 7754753
vihorlatobs1@stonline.sk
www.astrokolonica.sk

a

Ing. Štefan Janko
0907 924 325
stefan.janko@azet.sk

2.

Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z.

3.

Názov práce: PLANETÁRIUM NA KOLONICKOM SEDLE v rámci projektu „Karpatské nebo - Rozvoj
produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-slovenského pohraničia“.

4.

Stručný opis prác: Realizácia objektu planetária podľa platnej projektovej dokumentácie za
účelom zriadenia nového moderného edukačného zariadenia v blízkosti existujúceho observatória.

5.

Miesto uskutočnenia prác:

6.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník 45212100-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník 45112000-5
45262500-6
45261000-4
45421100-5
45443000-4
45432000-4
45311000-0
45331200-8
45332000-3
45332200-5

7.

parcely verejného obstarávateľa na Kolonickom sedle
k. ú. Ladomirov
NUTS kód: SK041

Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas
Výkopové zemné práce a presun zemín
Murovanie a murárske práce
Montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce
Montáž dverí a okien a súvisiacich súčastí
Fasádne práce
Kladenie podláh a dlažbových krytín, povrchová úprava stien
Inštalácie a montáž elektrických rozvodov a zariadení
Inštalovanie ventilácie a klimatizácie
Inštalácia a pokládka kanalizačných potrubí
Práca na vodovodnom domovom potrubí

Rozsah predmetu obstarávania:
Realizácia predmetnej stavebnej akcie podľa projektovej dokumentácie stavby v členení:
SO 01 Planetárium – stavebná časť, elektroinštalácia, vzduchotechnika, projekčná kupola.
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8.

Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie, ponuky musia byť predložené na všetky časti.

9.

Možnosť predloženia variantných riešení: Nie.

10.

Trvanie zmluvy alebo lehota na ukončenie služby:
Stavebné práce je potrebné ukončiť do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo.

11.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
Predmet obstarávania sa bude financovať zo Štrukturálnych fondov EÚ, zo štátneho rozpočtu a z
vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Preddavok alebo záloha sa neposkytuje. Platba sa
bude realizovať priebežne 1-krát mesačne na základe predložených faktúr.

12.

Podmienky účasti uchádzačov:
Predloženie dokladu o oprávnení podnikať, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania
oprávňujúci uchádzača na poskytnutie požadovaného predmetu obstarávania.

13.

Požiadavky na obsah ponuky:
Okrem dokladu o oprávnení podnikať v zmysle bodu 12. tejto výzvy ponuka musí obsahovať:
a) zoznam podobných stavebných prác uskutočnených za predchádzajúce tri roky 2006, 2007,
2008 (minimálne 3 referenčné uskutočnené a ukončené stavby; aspoň jedna zákazka musí byť
nad 300 tis. EUR s DPH)
b) osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúceho pre pozemné stavby
c) čestné vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami a požiadavkami
verejného obstarávateľa na predmet obstarávania
d) čestné vyhlásenie uchádzača, že všetky doklady a údaje uvedené v ponuke na predmet
obstarávania sú pravdivé a úplné
e) návrh zmluvy o dielo
Tieto doklady nesmú byť staršie ako tri mesiace od dátumu na predkladanie ponúk.

14.

Poskytovanie súťažných podkladov:
Súťažné podklady je možné písomne vyžiadať na adrese:
BGS KONZULT
Ing. Štefan Janko
SNP 28
069 01 Snina.
Žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov možno doručiť najneskôr do 05.01.2010 v pracovnom
čase od 800 do 1500 hod. a musí byť doložená dokladom o úhrade za súťažné podklady.
Verejný obstarávateľ poskytne súťažné podklady osobne alebo poštovou zásielkou.
Úhrada za súťažné podklady sa požaduje. Cena je 90,0 EUR.
Podmienky a spôsob úhrady: Bankovým prevodom na účet mandatára vo VÚB banke, č. ú.:
2567072653/0200 (variabilný symbol uvádzať IČO záujemcu), alebo priamo v pokladni mandatára.

15.

Lehota na predkladanie ponúk:

14. januára 2010 do 1200 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 14 tejto výzvy.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
16.

Otváranie obálok s ponukami:

14. januára 2010 o 1300 hod.

Miesto otvárania obálok s ponukami
Adresa: Vihorlatská hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, 066 01 Humenné
Miestnosť: kancelária riaditeľa na poschodí
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17.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Cena s DPH za celý predmet obstarávania – 100 %.

18.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

19.

Ďalšie informácie obstarávateľa:

31. marca 2010

a) Verejný obstarávateľ môže podpisovať zmluvu s úspešným uchádzačom po overení procesu
verejného obstarávania národným kontrolórom MVRR SR, ktorý preskúma na základe
predloženej príslušnej dokumentácie, či počas procesu verejného obstarávania neboli
porušené princípy a postupy verejného obstarávania definované právnymi predpismi ES a SR
pre verejné obstarávanie.
b) V prípade, ak národný kontrolór zašle výzvu na úpravu návrhu zmluvy o dielo z verejného
obstarávania, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať tieto zmeny v zmluve, a až
potom vykonať podpis zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom.
c) Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak sa zmenili okolnosti,
za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
d) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž, ak cena ponúknutá najúspešnejším
uchádzačom bude vyššia, ako je čiastka určená na tento projekt, alebo ak nastanú okolnosti v
zmysle § 46 zákona č. 25/2006 Z. z., a ďalej postupovať pri splnení aspoň jednej podmienky
podľa § 58 ods. 1.

Dátum: 22.12.2009
Ing. Štefan Janko

RNDr. Igor Kudzej, CSc.

Odborne spôsobilá osoba

Riaditeľ

Zverejnené na internetovej stránke Vihorlatskej hvezdárne v Humennom
v súlade s § 99 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dňa 23.12.2009.
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