Výzva na predkladanie ponúk
PRIESKUM TRHU
§9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka
Sídlo organizácie:
033 01 Liptovská Porúbka č. 480
IČO:
00621153
Zápis na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor, Vložka číslo: R 0009/LM
V zastúpení: Ing. Bohuslav Kočtúch, predseda spoločenstva
Webová stránka spoločnosti: http://www.urbarlp.sk/
Kontaktná osoba pre vysvetlenie predmetu zákazky:
Ing. Bohuslav Kočtúch, predseda spoločenstva
Adresa: 033 01 Liptovská Porúbka č. 480
Telefón: +421 911 311 043
E-mail: urbar_liptporubka@stonline.sk
2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
„Obstaranie sadeníc.“
2.2. Opis predmetu zákazky:
Urbárske pozemkové spoločenstvo Liptovská Porúbka plánuje realizovať projekt obnovy
lesa v rámci PRV SR 2007-2013. Predmetom zákazky je dodávka sadbového materiálu
v nasledujúcom zložení:

1.
2.
3.

Množstvo
SO
(ks)
Smrek obyčajný (SM) 17 820
fatransko-tatranská
Jedľa biela (JD)
5 100
severoslovenská
Buk lesný (BK)
2 550
stredoslovenská

LVS
6
6
6

Verejný obstarávateľ požaduje vyspelý sadbový materiál s dôrazom na jeho kvalitu (t.j.
dostatočnú výšku, hrúbku koreňového kŕčka a bohatý koreňový systém) a dodržať zákonné
podmienky platné pre získavanie a prenos sadbového materiálu (semenárska oblasť, výšková zóna,
parametre). Koreňový systém voľnokorenných sadeníc bude ošetrený hydrogélom.
Predpokladaná hodnota zákazky: 4 700,00 EUR bez DPH.
3. Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
4. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
• Miesto: sídlo verejného obstarávateľa.

•
•

Spôsob dodávky: náklady dodávky na miesto dodania hradí dodávateľ
Predpokladaný termín dodania: 03/2014 (v zmysle čiastkových objednávok)

5. Podmienky účasti:
Prieskumu trhu sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby oprávnené na dodávku
predmetu zákazky.
Spôsob preukázania: kópia dokladu o oprávnení dodávať predmet zákazky. Akceptuje sa
aj kópia z Webového portálu OR resp. ŽR.
6. Predkladanie ponúk
6.1. Miesto predkladania ponúk: kontaktná osoba verejného obstarávateľa uvedená
v bode 1.
6.2. Lehota na predkladanie ponúk: 17.01.2014 do 12:00 hod.
6.3. Spôsob predloženia ponuky:
6.3.1. poštou, kuriérom, alebo osobne: v uzavretej obálke s označením „Prieskum
trhu – SADENICE“.
6.3.2. faxom
6.3.3. e-mailom – v predmete uviesť „SADENICE – PONUKA“.
7. Cena
Ceny je potrebné uvádzať v EUR bez DPH. Do ceny je potrebné zapracovať aj cenu za
dopravu na miesto dodania. Žiadame záujemcom, aby cena v ponuke zohľadňovala
predpokladaný termín dodávky predmetu zákazky.
Žiadame uchádzačov, aby v cenovej ponuke uviedli:
⇒ jednotkovú cenu s DPH a bez DPH,
⇒ celkovú cenu za predmet zákazky s DPH a bez DPH.
8. Kritéria a spôsob vyhodnotenie ponúk
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk v rámci prieskumu trhu je najnižšia cena
v EUR bez DPH za celý predmet zákazky.

Dňa : 17.12.2013 v Liptovskej Porúbke
Ing. Bohuslav Kočtúch
predseda spoločenstva

