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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
HLAVIČKA FORMULÁRA
Výber typu výzvy
Výzva na predkladanie ponúk pre podlimitné zákazky bez eTrhoviska

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1)

I.3)

I.4)
I.5)

NÁZOV A ADRESY
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Tajovského 28 B, 974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Kiedžuchová
Telefón: +421 484722046
Email: iveta.kiedzuchova@sopsr.sk
Fax: +421 484722036
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): www.sopsr.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433680
KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/433680
Ďalšie informácie možno získať na adrese
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky
Adresa (URL): www.ezakazky.sk
DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Organizácia riadená verejným právom
HLAVNÁ ČINNOSŤ
Životné prostredie

ODDIEL II: PREDMET ZÁKAZKY
II.1)
II.1.1)

II.1.2)
II.1.3)
II.1.4)

II.1.5)
II.1.6)
II.2)
II.2.2)

ROZSAH OBSTARÁVANIA
Názov
Revitalizácia mŕtveho ramena Bielej Oravy pri zaústení potoka Vavrečanka
Referenčné číslo: ŠOP SR/1141/2021
Hlavný kód CPV
45000000-7
Druh zákazky
Práce
Stručný opis
Stavba pozostáva :
- z úpravy trasy koryta potoka Vavrečanka pred jej zaústením do ramena Bielej Oravy na dĺžke cca 60,0 m.
- z vybudovania zemnej prehrádzky, ktorá oddelí vyústenie ramena Bielej Oravy od nádrže Oravskej priehrady. Zemná
prehrádzka prepojí pravý breh Vavrečanky s ľavým brehom polostrova, ktorý sa nachádza medzi korytom Bielej Oravy a
ramenom Bielej Oravy.
Stavebné objekty:
SO 01 Prehrádzka v ramene Bielej Oravy
SO 02 Preložka potoka Vavrečanka
SO 03 Zriadenie a odstránenie prístupovej cesty
v rozsahu dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Celková predpokladaná hodnota
182 092,99 EUR bez DPH
Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
OPIS
Dodatočné kódy CPV
45111213-4
45111291-4
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45112320-4
45112360-6
Miesto dodania
Kód NUTS
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia
Stavba sa nachádza v zátopovom území Oravskej vodnej nádrže, v ramene Bielej Oravy v k. ú. Námestovo.
II.2.4) Opis obstarávania
Stavba pozostáva :
- z úpravy trasy koryta potoka Vavrečanka pred jej zaústením do ramena Bielej Oravy na dĺžke cca 60,0 m.
- z vybudovania zemnej prehrádzky, ktorá oddelí vyústenie ramena Bielej Oravy od nádrže Oravskej priehrady. Zemná
prehrádzka prepojí pravý breh Vavrečanky s ľavým brehom polostrova, ktorý sa nachádza medzi korytom Bielej Oravy a
ramenom Bielej Oravy.
Stavebné objekty:
SO 01 Prehrádzka v ramene Bielej Oravy
SO 02 Preložka potoka Vavrečanka
SO 03 Zriadenie a odstránenie prístupovej cesty
v rozsahu dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.6) Predpokladaná hodnota
182 092,99 EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky alebo rámcovej dohody
Trvanie v mesiacoch: 12
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.13)INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Identifikácia projektu: Operačný program Kvalita životného prostredia : Názov projektu Realizácia programu
starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava
II.2.14)Doplňujúce informácie
Doba realizácie: Najneskôr do 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
II.2.3)

ODDIEL III: OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1)Osobné postavenie vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných
registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: Záujemca musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní spôsobom podľa § 32 ods. 2 a 3 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
V prípade záujemcu, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie
splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.
Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.
Ak sú doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vystavované v elektronickej podobe záujemca ich predloží v
elektronickej podobe.
Ak sa doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti vydávajú len v listinnej podobe záujemca ich naskenuje do
formátu pdf.
V prípade, ak uchádzač so sídlom v Slovenskej republike preukazuje splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2
zákona o verejnom obstarávaní, nie je povinný predkladať vybrané doklady podľa tohto odseku, pretože verejný
obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákona č.
177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)).
Verejný obstarávateľ je v súlade s týmto zákonom schopný získať nasledovné doklady:
- potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne,
- potvrdenie miestne príslušného daňového úradu,
- doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.
Ak nebude možné z technických príčin získať uvedené doklady, verejný obstarávateľ ich od uchádzača vyžiada.
III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis podmienok: Podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch.
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
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III.2.2)Podmienky vykonania zákazky
Verejný obstarávateľ vyžaduje zabezpečiť viazanosť ponuky zábezpekou. Výška zábezpeky je verejným obstarávateľom
stanovená na sumu 5000 EUR. Podmienky a spôsoby zloženia zábezpeky a jej uvoľnenia alebo vrátenia sú uvedené v
súťažných podkladoch.
III.2.3)Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky

ODDIEL IV: POSTUP
IV.2)
IV.2.2)
IV.2.6)
IV.2.7)

ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 10.09.2021 10:00
Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.12.2021
Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 10.09.2021 10:30
Miesto: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky, Tajovského 28B, Banská Bystrica, v zasadačke na 2. poschodí.
Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk: Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí
predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk.

ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2)

VI.3)

VI.5)

INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
1. Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané
na sociálne aspekty.
2. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických
prostriedkov v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného
obstarávania sa bude uskutočňovať spôsobom určeným funkcionalitou elektronického nástroja eZakazky na portáli
www.ezakazky.sk. Súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené verejným
obstarávateľom pre vypracovanie ponuky budú každému zaregistrovanému záujemcovi k dispozícii na komunikačnom
elektronickom portáli www.ezakazky.sk bez obmedzenia.
Spôsob vyžiadania a poskytnutia súťažných podkladov:
a) hospodársky subjekt zadá do internetového vyhľadávača elektronickú adresu www.ezakazky.sk,
b) klikne na názov zákazky,
c) klikne na Prihlásiť sa do zákazky a prihlási sa nasledovným spôsobom:
c1) ak už hospodársky subjekt má v systéme zriadené konto prihlási sa priamo svojimi, už poskytnutými prihlasovacími
údajmi (v prípade zabudnutých prihlasovacích údajov zvolí možnosť zaslania prihlasovacích údajov elektronicky na
elektronickú adresu;
c2) ak ešte hospodársky subjekt nemá zriadené konto v systéme, klikne na Registrácia a postupuje podľa pokynov
uvedených pre registráciu v systéme priamo na internetovej stránke www.ezakazky.sk.
Záujemcovi budú sprístupnené súťažné podklady a všetky ďalšie dokumenty súvisiace so súťažnými podkladmi určené
verejným obstarávateľom pre vypracovanie ponuky v elektronickom systéme na elektronickej adrese www.ezakazky.sk.
3. Ďalšie podrobnosti ohľadne elektronickej komunikácie sú uvedené v súťažných podkladoch. Nakoľko prevádzkovateľ
Vestníka verejného obstarávania vo formulári Výzva na predkladanie ponúk limituje počet znakov, ktoré je možné vložiť
v tomto formulári do polí s textovým atribútom, nie je možné v texte výzvy uviesť podrobné podmienky elektronickej
komunikácie. Podrobné vymedzenie a určenie doručovania dokladov a komunikácie so záujemcami a uchádzačmi
verejný obstarávateľ uvádza v súťažných podkladoch. Z uvedeného dôvodu bol v texte tejto výzvy uvedený iba
komunikačný portál a základné pravidlá vyžiadania podkladov, či požiadania o vysvetlenie. Uchádzač vo svojej ponuke
predloží splnenie podmienok účasti, čestné vyhlásenia, požiadavky na predmet zákazky bližšie uvedené v súťažných
podkladoch a iné dokumenty vyžadované v súťažných podkladoch.
4. V prípade potreby objasniť informácie uvedené v tejto výzve alebo v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej
dokumentácii, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie prostredníctvom elektronického portálu
www.ezakazky.sk. Žiadosť o vysvetlenie nebude akceptovaná, ak bude doručená iným spôsobom.Verejný obstarávateľ
odporúča požiadať o vysvetlenie dostatočne vopred.
5. V súlade s § 112 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ rozhodol, že vyhodnotenie splnenia
podmienok účasti uskutoční po vyhodnotení ponúk. Vzhľadom k tomu, že nepoužije elektronickú aukciu, vyhodnotenie
splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky uskutoční po
vyhodnotení ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk.
DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
17.08.2021
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