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Výzva na predkladanie ponúk – podprahový postup – zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

Výzva na predkladanie ponúk 

(podprahový postup) 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 

Názov: Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Prešov 

Kontaktné miesto: Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 

IČO: 36 038 351 

Adresa: 

Obec (mesto): Prešov 

PSČ: 080 01  

Ulica: Obrancov mieru 6 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Fedor 

Telefón: 0907 916 612 

Fax: 051/74 64 764 

Elektronická pošta: peter.fedor@lesy.sk 

Internetová adresa: www.lesy.sk 

 

2. Predmet zákazky 

Uskutočňovanie stavebných prác   

 

3. Názov predmetu zákazky 

Protipovodňová ochrana ZB Solisko 

OP Životné prostredie; Prioritná os: os 2 - Ochrana pred povodňami, Opatrenie 2.1.  Ochrana 

Pre povodňami  

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti 

NIE    

 

5. Opis predmetu zákazky 

SO1 - Úprava potokakm 0,213 - 0,359146,0 m 

SO2 - Úprava potokakm 0,436 - 0,747311,0 m 

SO3 - Úprava potokakm 0,747 - 1,168421,0 m 

SO4 - Úprava potokakm 1,170 - 1,520350,0 m 

SO5 - Úprava potokakm 1,522 - 1,933411,0 m 

SO6 - Úprava potokakm 1,933 - 2,476543,0 m 

SO7 - Preložka stĺpov telefónneho vedenia 

SO8 - Stabilizácia mosta v km 1,765    

 

6. Miesto dodania predmetu zákazky 

Intraviláne obce Čirč - tok Solisko (názov tok 115, číslo tok 117)  
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7. Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

 Hlavný predmet    45.24.60.00-3 

                               45.24.64.00-7 

                               45.24.64.10-0   

 Ďalšie predmety  45.11.20.00-5 

 

8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 753 275 € 

Množstvo a rozsah zákazky vyplýva z projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré       

sú súčasťou súťažných podkladov.    

 

9. Možnosť predloženia variantných riešení:  

NIE        

 

10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:  

Predpokladané ukončenie dodávky:  31.12.2011 

Predpokladané trvanie zmluvy: počet mesiacov 9   

 

11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, 

v ktorých sa uvádzajú:  

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Európskej únie a z vlastných zdrojov 

verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na plnenie diela. 

Splatnosť faktúr bude 90 dní. 

 

12. Podmienky účasti záujemcov:   

§ 26 ods. 1 písm. a) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 

právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných 

záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,        

za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny alebo za trestný čin 

založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny - výpis z registra trestov nie 

starší ako tri mesiace 

§ 26 ods. 1 písm. b) - nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 

právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata  súvisí s podnikaním - výpis z 

registra trestov nie starší ako tri mesiace 

§ 26 ods. 1 písm. c) - nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze,    

v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku - potvrdením príslušného súdu nie starším ako tri mesiace 

§ 26 ods. 1 písm. d) - nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, 

sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú 

výkonom rozhodnutia - potvrdením Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie starším 

ako tri mesiace 

§ 26 ods. 1 písm. e) - nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom 

rozhodnutia - potvrdením miestne príslušného daňového úradu nie starším ako tri mesiace 
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§ 26 ods. 1 písm. f) - je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo 

poskytovať službu 

§ 27 ods. 1 písm. a) - vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže 

byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru 

§ 28 ods. 1 písm. b) - zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť 

rokov doplnený potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, 

miest a lehôt uskutočnenia prác a zhodnotenia uskutočnených prác podľa obchodných 

podmienok;  

 ak odberateľom bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení 

potvrdí tento verejný obstarávateľ,  

 ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení 

potvrdí odberateľ 
 zoznam stavebných prác - uchádzač predloží na rovnaký alebo podobný predmet 

obstarávania ako je uvedené v oznámení o vyhlasní VO, minimálne jeden 

referenčný list musí byť v hodnote najmenej jeden milión EUR bez DPH. 

 Za rovnakú alebo podobnú zákazku bude verejný obstarávateľ považovať- 

stavebné práce - vodné stavby. 

§ 29 - certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 

noriem zabezpečenia kvality uchádzačom alebo záujemcom 

- certifikát systému manžérstva kvality ISO 9001 vydaný nezávislou inštitúciou, 

ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality – v originálnom 

rovnopise, alebo v jeho úradne overenej fotokópií  

§ 30 - certifikát kvality vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnenie 

určitých noriem environmentálneho riadenia uchádzačom alebo záujemcom 

- certifikát systému environmentálneho manažérstva ISO 14001 vydaný nezávislou 

inštitúciou, ktorým uchádzač potvrdí splnenie noriem zabezpečenia kvality –     

v originálnom rovnopise, alebo v jeho úradne overenej fotokópii 

 

13. Podmienky poskytnutia súťažných podkladov  

Súťažné podklady si uchádzač môže písomne vyžiadať na adrese: 

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1.      
 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je určená do: 18.03.2011 do 12:00 hod. 

Úhrada za súťažné podklady:  ÁNO   

 

Výška úhrady za súťažné podklady:   50,00 eur   

Podmienky a spôsob úhrady: Sumu treba uhradiť v hotovosti v pokladnici obstarávateľa, 

alebo na účet obstarávateľa (3309572/0200) pred poskytnutím súťažných podkladov. 

 

14. Lehota  a miesto na predkladanie ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk – dátum:  31.03.2011 čas: do 10:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

- ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1       
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15. Otváranie ponúk: 

Dátum a čas otvárania ponúk:  31.03.2011  o  11:00 hod. 

Miesto otvárania ponúk:  Lesy SR, š.p., OZ Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov - 

III. poschodie, veľká zasadačka  

 

16. Kritériá na hodnotenie ponúk: 

1. cena 

 

17. Lehota viazanosti ponúk: 

31.07.2011 

 

18. Ďalšie informácie :   

Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že 

dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi príslušným vykonávateľom štátnej pomoci a príjemcom štátnej pomoci, ktorým je 

objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 

v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a 

poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky, Os 2 - Energetika, Operačný program 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.                    

Predmet zmluvy je spolufinancovaný formou nenávratného finančného príspevku ES, 

preto je dodávateľ, povinný umožniť oprávneným kontrolným zamestnancom vykonať vecnú 

kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti s realizáciou projektu vo vzťahu k predmetu 

obstarávania počas trvania realizácie projektu a po dobu určenú riadiacim orgánom aj po 

skončení realizácie projektu. 

 

19. Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo 

chráneného pracoviska?  

neprichádza do úvahy 

 

20. Použitie elektronickej aukcie 

Nepoužije sa.  

 

 

 

 

 

 

 

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie  

Meno odborne spôsobilej osoby:   Jaroslav Babic   

Registračné číslo OSO:  H0476-554-2005 

 

 

Podpis odborne spôsobilej osoby: ...................................... 


