
Výzva na účasť

pre

Odštepný závod Levice

Obnova lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu  "Spoločné napomáhanie

prirodzeným lesom"SKHU/1601/1.1/010 z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU

VÝZVA

Dovoľujeme si Vás pozvať na účasť  v on-line výberovom konaní na predmet jednoduchej zákazky Obnova

lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu  "Spoločné napomáhanie prirodzeným

lesom"SKHU/1601/1.1/010 z Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU v zmysle § 117 zákona č. 343/2015

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákazka je

obstarávaná prostredníctvom systému PROEBIZ.

Všetci ďalší uchádzači, ktorí na túto výzvu reagujete cez webové sídlo MPRV SR zašlite prihlášku pre zaradenie do

danej súťaže v rámci prieskumu trhu na emailovú adresu: emil.busniak@lesy.sk .

Zároveň v danej prihláške zašlite Vaše údaje nutné pre zaradenie do on-line výberového konania, t.j.:

- obchodné meno,

- adresa

- IČO

- DIČ

- kontaktná osoba, funkcia

- telefónne číslo

- e-mail, na ktorý Vám bude následne doručená výzva na predloženie ponuky.

Zaradenie uchádzača do súťaže bez úplných, prípadne nesprávnych identifikačných údajov nie je možné.

Požiadavku o zaradenie do súťaže je potrebné zaslať najneskôr dva pracovné dni pred lehotou na predkladanie

ponúk.

Pri požiadavke zaslanej neskôr, vzhľadom na využívanie elektronického systému a procesu registrácie v systéme,

verejný obstarávateľ nezaručuje zaradenie uchádzača do súťaže.

V prípade Vášho záujmu si preštudujte nižšie uvedené sekcie a vyplňte Prihlášku, ktorú nájdete TU. 

Pri vyplnení Prihlášky si zvolíte prístupové meno a heslo. Následne, po odoslaní prihlášky, Vám systém pošle

unikátny desaťmiestny kľúč. S týmito prístupovými údajmi môžete vstúpiť do eAukčnej siene na adrese 

https://lesysr.proebiz.com.

1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Odštepný závod Levice

Koháryho 2

934 43  Levice

Slovensko

Kontaktná osoba:Emil Bušniak

telefón: +421 918 334 418

e-mail: emil.busniak@lesy.sk

2. Predmet zákazky

P. Č. NÁZOV POLOŽKY MJ MNOŽSTVO

001.

Obnova lesníckeho náučného chodníka v rámci projektu 

"Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom"SKHU/1601/1.1/010 z

Programu spolupráce Interreg V-A SK-HU

Bližšia špecifikácia položky

Položkovite naceňte 5 výkazov výmer podľa SO.Do eAukčnej siene

zadajte celkovú sumu spolu za všetky stavebné objekty  bez DPH.

Do  zmluvy o dielo doplňte svoje identifikačné údaje a celkovú

sumu bez DPH na vykonanie stavby.

celok 1.00

- 1 -

https://lesysr.proebiz.com/formulare/dotaznik.php?id_aukce=6377&id_ucastnici=0&hash=&jazyk=sk
https://lesysr.proebiz.com
mailto:emil.busniak@lesy.sk


Prílohy

[ Čestné_prehlásenie_uchádzača.docx ] [ 

v.č._1_SO_01_Prístrešok.pdf ] [ v.č._2_SO_01_Prístrešok.pdf ] [ 

v.č._3_SO_01.1_Kamenné_ohnisko.pdf ] [ 

v.č._4_SO_01.2_Stojan_na_bicykle.pdf ] [ 

v.č._5_SO_01.3_Informačná_tabuľa.pdf ] [ 

v.č._6_SO_01.4_Lavičky.pdf ] [ situácia.pdf ] [ 

Súhrnný_rozpočet_pre_Obnova_náučného_chodníka_Počúvadlo-lok

alita_Lipová_–_kópia.ods ] [ 

výkaz_výmer-SO-01časť_012_stojan_na_bicykle.xls ] [ 

výkaz_výmer-SO-01-čast_013_info_tabule_-7ksvstupné_počítadlo_

návšt._so_strieškou.xls ] [ 

Výkaz_výmer-SO-01-časť011_kamenné_ohnisko.xls ] [ 

výkaz_výmer-SO-01-časť014_lavičky_-7ks.xls ] [ 

výkaz_výmer-SO-01prístrešok_a_odpadkový_kôš.xls ] [ 

zmluva_o_dielo_.docx ] [ 

Počítadlo_vstupu_pôdorys_výkaz_prvkov.pdf ] [ 

Počítadlo_vstupu_rez__pohľad.pdf ] [ 

TS_SO_01_Prístrešok__SO_01.1_Ohnisko__SO_01.2_Stojan_na_bic._

_SO_01.4_Lavičky.doc ] [ 

1.Sprievodná_a_súhrnná_technická_správa.doc ] [ 

TS_SO01.3_prístrešok_pre_počítadlo_vstupu.pdf ]

3.  Miesto dodania predmetu zákazky

Odštepný závod Levice

Koháryho 2

934 43  Levice

4. Podrobný opis predmetu zákazky

Cieľom projektu je obnova lesníckeho náučného chodníka v oblasti informovanosti návštevníkov v danej

lokalite.Projekt v stavebnej časti rieši návrh nového objektu SO 01 Prístrešok a drobných objektov : SO 01.1

kamenné ohnisko,SO 01.2 Stojan na bycikle,SO 01.3 Informačné tabule s prístreškom pre počítadlom

návštevníkov,SO 01.4-Lavičky.

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z

použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt

konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo

ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické

riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách konkrétnej značky,

môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo vyššej kvalite.

Za estetickú ekvivalenciu sa považuje pohľadová ekvivalencia diela/zariadenia/materiálu/výrobku vrátane

farebnosti a textúry, dizajnu/tvaru počas celej doby jeho životnosti. Pohľadová ekvivalencia sa posudzuje z

hľadiska finálneho osadenia výrobku na miesto jeho určenia, z pohľadu pozorovateľa a používateľa pri

prirodzenom osvetlení ako aj pri umelom osvetlení.

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a

platnými certifikátmi.

5. Rozdelenie predmetu zákazky

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti.

Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Typ zmluvy

zmluva o dielo

7. Trvanie zmluvy

Uvedené v zmluve o dielo.

8. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia cena celkom v EUR ................. bez DPH.

Ak dodávateľ, ktorý predložil ponuku nie je platcom DPH je povinný túto informáciu uviesť vo svojej ponuke.

9. Podmienky účasti

Doklad o oprávnení podnikať:

- s.r.o. /a.s.  - doloží ako prílohu do systému výpis z obchodného registra

- živnostník    - doloží ako prílohu do systému výpis zo živnostenského registra

- uchádzač doloží do systému podpísané čestné prehlásenie uvedené v prílohe, že spĺňa podmienku účasti podľa

§ 32 ods. 1. písm. e) a f), t.j. má oprávnenie podnikať v predmete zákazky a nemá uložený zákaz účasti vo
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https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2493&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2531&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2532&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2533&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2534&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2535&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2536&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2539&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2540&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2540&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2541&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2542&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2542&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2543&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2544&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2545&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2546&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2547&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2548&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2550&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2550&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2551&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment
https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/pozvanka/polozky_zobrazit_priloha.php?id_attachment=2552&idx=af096c5a417483bd91cbb61edba03110&attachment


verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta

podnikania alebo obvyklého pobytu a zároveň prehlasuje, že u neho neexistuje konflikt záujmov.
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LEHOTA NA PREDKLADANIE SÚŤAŽNÝCH PONÚK

Predkladanie ponúk

Od 16. 05. 2019 11:00 do 22. 05. 2019 11:00 bude sprístupnený e-aukčný portál pre vloženie podmienok

účasti a cenových ponúk. V termíne do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk môže navrhovateľ svoju ponuku

odvolať, zmeniť, alebo inak upraviť.

Otváranie ponúk

Od 22. 05. 2019 11:00 do 23. 05. 2019 11:00 prebehne Otváranie ponúk, ktoré slúži na otvorenie a

kontrolu podmienok účasti a cenových ponúk. Verejný obstarávateľ prijme najvýhodnejšiu cenovú ponuku

spôsobom podľa súťažných podmienok a prijatie oznámi vybranému účastníkovi súťaže.
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NÁVOD A PRAVIDLÁ

PRAVIDLÁ ELEKTRONICKÝCH AUKCIÍ PROEBIZ

- si môžete zobraziť po kliknutí na Pravidlá elektronických aukcií PROEBIZ

TECHNICKÉ NÁROKY E-AUKČNÉHO SW PROEBIZ

Váš počítač musí byť pripojený na Internet. Na bezproblémovú účasť je nutné mať v počítači nainštalovaný jeden

z podporovaných webových prehliadačov:

- Microsoft Internet Explorer verzia 11.0 a vyššia (http://microsoft.com/ie)

- Mozilla Firefox 13.0 a vyššia (http://firefox.com)

- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Ďalej je nutné mať nainštalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v prehliadači povolené

vyskakovacie okná, javascript a zapnuté cookies. Návod ako cookies vo webovom prehliadači povoliť nájdete na 

http://proebiz.com/sk/podpora v časti Houston=support pod položkou Nastavenie cookies.

Ďalšie pokyny pre uchádzačov

Pre prihlásenie sa do dopytu uchádzač v sekcii „Výzva“ klikne na „TU“, čím sa dostane do svojho prihlasovacieho

formulára. V ňom vyplní požadované údaje, potvrdí súhlas s Pravidlami elektronických aukcií PROebiz a Prihlášku

odošle. Týmto je uchádzač prihlásený. Súčasťou Prihlášky je zvolenie prístupového mena a hesla (min. dĺžka

mena aj hesla je osem znakov). Nepoužívajú sa medzery, diakritické znaky, ani špeciálne znaky. Prihlasovacie

údaje je potrebné si zapamätať! Pomocou týchto údajov môže uchádzač po doručení prístupového kľúča vstúpiť

do eAukčnej siene.

Pre vstup do eAukčnej siene sa použije internetový odkaz/adresa v časti „Výzva“. Kliknutím naň sa otvorí

internetový prehliadač na adrese eAukčnej siene vyhlasovateľa. Uchádzač bude vyzvaný na zadanie prístupových

údajov (mena, hesla a kľúča). Po správnom zadaní týchto údajov prebehne autentifikácia a otvorí sa eAukčná

sieň. Desaťmiestny kľúč je možné kopírovať (napr. pomocou kláves Ctrl+C) z e-mailu a následne ho vložiť do

príslušného políčka (Ctrl+V). Pozor, musíte mať označené iba znaky kľúča (na konci nesmie byť skopírovaná

medzera). Do eAukčnej siene sa nedá vstúpiť pred začiatkom dopytu (začiatkom je kolo Predkladanie ponúk).

V prípade akýchkoľvek komplikácií je potrebné kontaktovať administrátora. Kontakt sa nachádza v časti „Výzva“.

Vystúpiť z eAukčnej siene je možné pomocou tlačidla „Logout“, ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu

eAukčnej siene. Ak sa vystúpi zavretím okna internetového prehliadača, do eAukčnej siene sa bude možné znova

prihlásiť až o 1 minútu.

Predkladanie ponúk slúži na zadanie vstupných ponúk. V tomto kole si uchádzač môže prezrieť a zoznámiť sa s

eAukčným prostredím. Osobitne je potrebné sa sústrediť na čas do konca kola. Tento časový údaj sa mení

obvykle v rozmedzí 3 až 5 sekúnd (ak do ukončenie kola ostáva menej ako 24 hodín). V prípade, že sa tak nedeje,

uchádzač má pravdepodobne prerušené spojenie a bude potrebné sa do eAukčnej siene opäť prihlásiť. V tomto

kole uchádzač zadá vstupnú ponuku, prípadne potrebné prílohy. Uchádzač vidí iba svoju ponuku.

Kolo Otváranie ponúk slúži na otvorenie a  kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa (administrátora). Po začatí

tohto kola už uchádzač nemôže svoju ponuku vytvoriť, doplniť, zmeniť alebo vziať späť.

Celý priebeh on-line výberového konania od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie.

Všetky vykonané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line výberového konania

vám bude ponúknutá možnosť zobrazenia protokolu histórie a protokolu o vašej účasti.

V PRÍPADE TECHNICKÝCH PROBLÉMOV V PRIEBEHU ON-LINE VÝBEROVÉHO KONANIA SA OBRACAJTE

NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENIE NAŇHO NÁJDETE V ČASTI KONTAKTY.
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https://lesysr.proebiz.com/dokumenty/openRules.php?language=sk&id_aukce=6377
http://microsoft.com/ie
http://firefox.com
http://google.com/chrome
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