Prieskum trhu
podľa § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
Zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe Kompostáreň bioodpadu pre projekt
„Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Úradný názov: Obec Zemplínske Jastrabie

IČO: 00321966

Poštová adresa: Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske Jastrabie

Mesto/obec: Zemplínske Jastrabie
Kontaktné miesto (miesta): Obec Zemplínske Jastrabie, Hlavná
27/61, Zemplínske Jastrabie
Kontaktná osoba: Miroslav Maďar
Email: obeczjastrabie@centrum.sk

PSČ: 076 05
Telefón: 056/66819900

Fax:

Predmet zákazky a typ zmluvy
Zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe „Kompostáreň bioodpadu“ pre
projekt „Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí“ realizovaného z fondov EÚ
v rámci Operačného Programu Životné prostredie, Prioritná os 4 - Odpadové hospodárstvo
Opatrenie 4.1 - Odpadové hospodárstvo.
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa a nenávratného finančného
príspevku
Typ zmluvy: Zmluva o dielo

Opis predmetu obstarávania:
Zabezpečenie realizačnej projektovej dokumentácie k stavbe „Kompostáreň bioodpadu“ pre
projekt „Centrum zhodnocovania BRKO v Zemplínskom Jastrabí“ v rozsahu:
SO-01 - Spevnená plocha
SO-02 – Prístrešok a projekt požiarnej ochrany
SO-03 - Žumpa(jimka)
SO-04 - HGV - hydrogeologický vrt
SO-05 - Oplotenie
SO-06 - ELI – Diesel agregát
SO-07 - Spevnená plocha - vjazd a výjazd vozidiel
Technologická časť /technologický projekt
– podrobný popis technológie
- technologický proces kompostovania
- vstupné surovinové zdroje kompostu
- legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva
Výškopis a polohopis
Porealizačné - geodetické zameranie stavby
Počet vyhotovení:
- 8x paré,
- celkové náklady stavby vrátane položkovitého rozpočtu v programe Excel 2x v listinnej podobe
a 1x v elektronickej podobe - na CD.
Miesto dodania tovarov: Obecný úrad Zemplínske Jastrabie, Hlavná 27/61, 076 05 Zemplínske
Jastrabie

Predpokladaná hodnota zákazky: 15 000,00 € bez DPH
Osobitné podmienky zákazky na poskytnutie služby: poskytnutie služby nie je podmienené
osobitnou spôsobilosťou
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71320000-7 – Inžinierske projektovanie
Rozdelenie na časti: uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky
Lehoty na uskutočnenie alebo dokončenie zákazky alebo trvanie zmluvy:
− najviac 3 mesiace odo dňa uzavretia zmluvy
Lehota na predloženie ponuky: 25.09.2013 do 14:00 hod.
Ponuku uchádzač musí predložiť v písomnej (listinnej) forme, poštou alebo osobne, v lehote na
predkladanie ponúk.
Pokyny na zostavenie ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu
s DPH. (Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je
platcom DPH upozorní).
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v súlade so zákonom č.50/1976 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnení a všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré sa vzťahujú na
predmet zmluvy.

Podmienky účasti:
Osobné postavenie:
- kópia dokladu o oprávnení uskutočniť službu, ktorá je predmetom výzvy (kópia nemusí byť
úradne overená);
Kritériá na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena za poskytnutie služby v € spolu s DPH.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ oznámi písomne výsledok verejného obstarávania všetkým uchádzačom,
ktorých ponuky boli hodnotené.
Veríme, že sa prieskumu trhu zúčastníte a predložíte ponuku na požadovanú zákazku v súlade s
touto výzvou.

V Zemplínskom Jastrabí 11.09.2013
S pozdravom

Miroslav Maďar
starosta obce

