Výzva na predloženie cenovej ponuky

Zákazka podľa § 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktná osoba:

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie
Podunajská 24
821 06 Bratislava
30814081
2020912157
SK2020912157
Jana Menkynová
tel.: 0905 982 866
e-mail: menkynova@daphne.sk

2. Predmet zákazky a názov projektu:
Projekt náučno-oddychových prvkov na lokalite Devínska Kobyla a jeho realizácia.

Podrobný opis predmetu zákazky:
Zákazka pozostáva z projektu, samotnej tvorby až po osadenie prvkov vo vybranej lokalite na Devínskej
Kobyle. Projekt musí obsahovať nacenenie vrátane osadenia 7 konkrétnych prvkov, ktoré budú súčasťou
náučných zastávok v Národnej prírodnej rezervácii Devínska Kobyla, kde platí 4. stupeň ochrany resp. v jej
ochrannom pásme s 3. stupňom ochrany. Jedná sa o interaktívne prvky umiestnené priamo v prírode
zhotovené prevažne z prírodného materiálu (drevo, kameň ...), ktorý je zároveň trvácny a odolný voči
poveternostným podmienkam a súčasne je možné ho použiť na podloží, ktoré sa na lokalitách nachádza (viď
príloha 1 – mapa územia s lokalitami).
Pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné rešpektovať špecifikácie 7 konkrétnych prvkov (viď príloha 2 –
nákresy prvkov a popisy k uvedeným 3 lokalitám).
Dodávateľ zabezpečí aj výrobu a osadenie prvkov priamo na lokalite. Osadenie bude prebiehať v spolupráci
so zadávateľom, ktorý zabezpečí potrebné povolenie.
Predmet zákazky bude financovaný v rámci realizácie projektu LIFE10 NAT/SK/000080 „Obnova území
NATURA 2000 v cezhraničnom regióne Bratislava“ podporovaného z programu LIFE+ Nature a v rámci
projektu financovaného DBU Nemeckou spolkovou nadáciou pre životné prostredie AZ 31163-33/2 „Ochrana
druhov
a biotopov
v Národnej
prírodnej
rezervácii
Devínska
Kobyla
na
Slovensku“
3. Celkové množstvo alebo rozsah:
Predpokladaná maximálna hodnota zákazky bez DPH: 13 500 EUR

Spôsob a forma dodania projektu a cenovej ponuky:
1. Textová časť – bude obsahovať sprievodnú správu, pričom pre každý prvok bude urobený technický výkres
s opisom použitého materiálu a jeho množstva, cenovou kalkuláciou jednotlivých položiek potrebných na
realizáciu s osadenie prvkov.
2. Grafická časť – bude obsahovať
Technický výkres
Širšie vzťahy - M 1 : 500 (lokalizácia na mape)
Detaily jednotlivých prvkov - M 1 : 20
Návrh musí byť odovzdaný:
 v dvoch exemplároch v tlačenej a 1x v digitálnej forme na CD nosiči. Akceptovanou formou
digitalizácie je grafický rastrový formát (.jpg, .tiff), alebo formát .pdf v minimálnom rozlíšení 300 dpi.
 vo forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu, výstupným zariadením výpočtovej techniky,
ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný.
4. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 631 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov na
dodanie predmetu zákazky.

5. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Konečný prijímateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Uchádzač nesmie rozdeliť
predmet zákazky na časti.

6. Možnosť predloženia variantných riešení:
Konečný prijímateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.

7. Miesto dodania predmetu zákazky:
Cenovú ponuku je možné odovzdať osobne alebo zaslať na adresu zadávateľa doporučenou poštou. Cenová
ponuka musí byť doručená najneskôr v lehote na predkladanie ponúk. V prípade úspešnosti predkladateľa
bude tento realizovať na základe dohody so zadávateľom aj osadenie prvkov priamo na lokalitu - Devínska
Kobyla (medzi Sandbergom a Weitovým lomom) v blízkosti turistického chodníka (modré značenie), Bratislava
(viď príloha 1).
8. Lehota na dodanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude dodaný do 14 pracovných dní od oznámenia o obdržaní potrebných povolení, avšak
nie skôr ako 15. 7. 2014.

9. Hlavné podmienky financovania:
Konečný prijímateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok ani zálohovú platbu. Vlastná platba sa
bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách na základe predložených faktúr podľa
podmienok dohodnutých v zmluve. Splatnosť faktúry bude 14 dní odo dňa jej doručenia po riadnom splnení
predmetu zmluvy.
10. Podmienky účasti uchádzačov:
a) Predloženie dokladu o oprávnení vykonávať predmetnú činnosť (výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra, prípadne iný ekvivalentný doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmetnú
činnosť, ak sa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vyžaduje. Od výhercu budeme ako prílohu
zmluvy pri jej podpise požadovať oprávnenie nie staršie ako 3 mesiace a to originál alebo úradne overenú
fotokópiu prípadne iný ekvivalentný doklad preukazujúci oprávnenie poskytovať predmetnú činnosť, ak sa
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vyžaduje.
b) Oskenovaný zoznam referenčných prác podobného charakteru a rozsahu. Je potrebné uviesť obchodné
meno a sídlo zadávateľa, názov zákazky, umiestnenie, stručnú charakteristiku, cenu zákazky v EUR, rok
začatia a ukončenia zákazky, meno a telefónne číslo kontaktnej osoby zadávateľa, u ktorej si možno overiť
uvedené informácie, prípadne iné dôkazy o uskutočnení napr. web stránku, kde bola referencia zverejnená.
Požadujeme minimálne 2 referencie za obdobie nie staršie ako 3 roky.
11. Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Zadávateľ žiada doručiť cenovú ponuku najneskôr do 28. 4. 2014 do 16.00 hod. bez ohľadu na zvolený spôsob
doručenia (napr. osobne alebo poštou) na adresu:
DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

Podunajská 24
821 06 Bratislava

Na obálku s cenovou ponukou prosíme uviesť „Devínska Kobyla“ – cenová ponuka - neotvárať.
Rozhodujúci je dátum doručenia.
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
Vyhlasovateľ overí kvalitu doručenej technickej dokumentácie, nápadistosť, odolnosť a vhodnosť zvolených
materiálov z pohľadu dosiahnutia požadovaného zámeru vrátane podložia a okolitej prírody, spôsobu
dovezenia a uloženia na mieste z pohľadu stupňa ochrany, aby nedošlo k zmareniu možnosti získania
povolenia. Akceptovateľné návrhy posúdi z pohľadu navrhovanej ceny.
13. Spôsob určenia ceny:
Uchádzačom navrhované zmluvné ceny za požadovaný predmet zákazky budú vyjadrené v eurách a stanovené podľa
§ 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách.

Cenová ponuka pre každý prvok (vrátanie informačných tabuliek) musí byť spracovaná podľa tabuľky:

P.č.

1

Predmet zákazky

PALEOPIESKOVISKO
Terénne práce - výkop + odvoz 3m3 zeminy + poplatok na skládke
Obrubník - 14 bm, masív
Nákup a dovoz piesku - 2 m3 piesku

2

Celoplošné terasovité dláždenie pieskoviska paleoreliéfom navrhovanie+modelovanie + zaformovanie + odlievanie
+ osadenie, umelý kameň 6 m2
HMYZÍ HOTEL
Terénne práce - výkop + odvoz 0,1 m3
Základy s konzolou - 2x betónovo tvárnicová pätka s konzolou
Rezivo - rezivo v mm: 30x400x8600, 30x100x4000, 20x1000x1500,
hranol v mm: 40x150x2000, spolu 0,1729 m3

3

4

Celkové
množstvo
(ks/bm)

3
14
2
6

0,1
2
0,1729

Výroba a hobľovanie - 10 m2

10

Ochranný náter - 10 m2

10

Osadenie korpusu a doprava

1

MOTÝĽ MODRÁČIK
Výroba - materiál+drevorezba+povrchová úprava

1

Osadenie a doprava - impregnované drevené koly, spojovací materiál

1

MÁJKA FIALOVÁ

Výroba

- 2 m3 dubu, drevorezba, povrchová úprava, spevňovacie

železá na tykadlá, farby, rezba+povrchová úprava
Terénne práce - výkop+odvoz 0,3 m3

2
0,3

Celková cena v EUR
bez DPH

Celková cena
v EUR
bez DPH

5-7

Základy s konzolou - 2x betónovo tvárnicová pätka s konzolou cca
400x400x500

2

Osadenie a doprava

1

2 náhradné nohy

2

2 náhradné tykadlá

2

OVEČKA, BARAN, KOZA
Výroba - 3 bm dubu, roxor, farby, rezba + povrchová úprava
Terénne práce - výkop+odvoz 0,3 m3

3
0,3

Základy s konzolou - 6x betónovo tvárnicová pätka s konzolou cca
400x200x300

6

Osadenie a doprava

1

SPOLU:

Všetky ceny sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
- cenová ponuka musí byť vyhotovená v listinnej podobe, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu,
- konečný prijímateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku v prípade, že navrhovaná cena za
predmet zákazky presiahne finančný limit uvedený v bode 3 tejto výzvy, ktorý má obstarávateľ na jeho
obstaranie,
- všetky náklady a výdavky, ktoré vzniknú záujemcovi alebo uchádzačovi v súvislosti s jeho účasťou na tejto zákazke
znáša záujemca alebo uchádzač na vlastnú ťarchu, bez akéhokoľvek finančného nároku voči zadávateľovi bez
ohľadu na výsledok vyhodnotenia cenových ponúk,

- každému uchádzačovi, ktorý včas predložil cenovú ponuku na predmet zákazky bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia ponúk.
V Bratislave, dňa 23. 4. 2014

………………………………..
RNDr. Ján Šeffer, PhD.
riaditeľ

