Výzva na predloženie ponuky
Verejný obstarávateľ Združenie obcí Enviropark Pomoravie Hlavná 67, 900 61 Gajary, IČO
36067725, DIČ : 2021776174 zabezpečuje Dopracovanie PD PSP pre realizáciu –
Rozšírenie ČOV na základe zhodnotenia rozsahu súčasnej projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie.
Pre realizáciu je potrebné dokumentáciu podrobnejšie doplniť.
V tejto súvislosti vyhlasuje verejnú súťaž na výber spracovateľa na predmet zákazky:
1/ Predmet zákazky: Združenie obcí Enviropark Pomoravie, Gajary – rozšírenie ČOV“ –
dopracovanie PD PSP pre realizáciu.
2/ Druh zákazky : Služba, kategória 11, referenčné číslo CPC 865, 866
3/ Hlavné miesto poskytovania služieb: Obec Gajary
4/ Stručný popis zákazky:
Je potrebné dopracovať tieto časti PD:
Stavebná časť E
- Profesia statika úplne vypracovať (výstuž, výkresy tvaru, zakladanie)
- Stavebné konštrukcie dopracovať detaily – kotvenie - osadenie technológie,
prierazy....
- Dilatácie nádrží
- Zakladanie dostavby rozšírenej časti ČOV (sú len výkresy obrysu stavby)
- Potrubné prepojenia
Technologická časť G:
- Dodané v PDPSP dva výkresy „Prietoková schéma“ a „Technologická schéma“
- Dopracovať PS čistenia odpadových vôd.
- Osadenie technológie vrátane zábradlí a pochôdznych plošín.
Rozpočtová časť H:
- Kompletný rozpočet stavebnej technologickej časti prevádzkových súborov

5/ Predpokladaná hodnota zákazky: 18 000,- € bez DPH .
6/ Verejný obstarávateľ vyžaduje osobnú skúsenosť s dodávkou takejto služby.
7/ Podmienky účasti: Predkladania ponúk sa môžu zúčastniť všetci uchádzači, ktorí sú
oprávnení poskytovať danú službu a majú skúsenosti s dodávkou obdobných služieb.
Vyžaduje sa predloženie dokladov na oprávnenie dodávať požadované služby.

V ponuke sa uchádzač zaviaže dodať predmet zákazky najneskôr 30 dní od podpisu zmluvy
s úspešným uchádzačom.
Ponuku, teda cenu za kompletnú dodávku uchádzač predloží v členení:
Plátca DPH:
Cena bez DPH:
DPH:
Cena celkom:
Neplátca DPH uvedie len cenu celkom, s poznámkou nie som plátcom DPH.
Úspešným uchádzačom bude uchádzač s najnižšou cenou celkom.
Úspešného uchádzača vyzve verejný obstarávateľ pred podpisom Zmluvy na dodanie služby
na predloženie vyššie uvedených dokladov o oprávnení .
8/ Trvanie zmluvy: Dopracovanie PD PSP pre realizáciu – Rozšírenie ČOV 30 dní.
9/ Lehota na predkladanie ponúk: 06.02.2015 do 10,00 hod elektronicky na adresu
zástupcu verejného obstarávateľa: urs@stonline.sk
10/ Dátum zverejnenia Výzvy na predloženie ponúk na stránke verejného obstarávateľa
02.02.2015.

Vypracoval: Ing. Milan Kakalík , zástupca verejného obstarávateľa
Dňa: 30.01.2015

Príloha : Požiadavka na dopracovanie PD

