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Predmet on-line výberového konania: Odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7
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A.1  
POKYNY PRE UCHÁDZAČOV


Časť I.
Všeobecné informácie
 Identifikácia obstarávateľa
Obstarávateľ: Mesto Trnava
Štatutárny zástupca: JUDr. Peter Bročka, LL.M., primátor mesta
Adresa: Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO: 313114
DIČ: 2021175728
Bankové spojenie: VÚB Trnava, č.ú.: 26925-212/0200
Telefón: 033/3236107
Fax:033/3236400

 Predmet obstarávania
2.1   Kód CPV
        Hlavný slovník: 77314000-4

2.2  Odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7 

2.3  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť B.1 Opis predmetu obstarávania.


 Komplexnosť dodávky
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

 Zdroj finančných prostriedkov
Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov vyhradených v rozpočte mesta Trnava na rok 2015.

 Objednávka
5.1  Výsledkom obstarávania bude vystavenie objednávky.

5.2  Podrobné vymedzenie podmienok pre poskytnutie služby tvorí časť      B.3      Obchodné podmienky poskytnutia služby,  B.1 Opis predmetu obstarávania  a  B.2 Spôsob určenia ceny.

Miesto a termín poskytnutia služby
6.1  Miesto  poskytnutia služby: Mesto Trnava, Dohnányho ulica 

6.2 Termín poskytnutia služby: do 30.11.2015

 Variantné riešenie
7.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 Platnosť ponuky
8.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 20.11.2015.

Časť II.
Dorozumievanie a vysvetľovanie

 Dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačmi
Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi obstarávateľom a uchádzačmi sa zo strany obstarávateľa bude uskutočňovať výlučne elektronickou formou v zadávacom kole.

Časť III.
Príprava ponuky
10 Jazyk ponuky
Celá ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku.

 Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať: 
11.1   vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov   uvedených v ponuke,

11.2    doklad o oprávnení poskytovať službu, 
11.3    vyhlásenie uchádzača, že porozumel týmto súťažným podkladom
11.4    vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom


 
Mena a ceny uvádzané v ponuke
12.1   Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa  § 3 zákona NR SR
          č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

12.2   Uchádzačom navrhovaná cena bude vyjadrená v eurách vrátane DPH. 

	Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na                                                     skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní v ponuke.


	Ponuková cena musí kryť všetky náklady potrebné na dodržanie objednávkou                             dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok a výzvy na predloženie ponuky.









Časť IV.
Predkladanie ponúk v elektronickej aukcii
 Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie
13.1    Lehota na prihlásenie sa do e-aukcie je 16.11.2015 do 9,00 hod.

14     Vstupné kolo e-aukcie 

14.1    Zadávacie kolo elektronickej aukcie začína 9.11.2015 o 11,00 hod.
 14.2  Potrebné doklady podľa bodu 11 musia byť uložené ako prílohy v aukčnej sieni   uchádzača do termínu ukončenia zadávacieho kola.
14.3  Výzva k účasti v on-line výberovom konaní bude jednotlivým uchádzačom zaslaná e-  mailom. 
14.4  Pre účasť v elektronickom výberovom konaní je nutné vyplniť prihlášku, ktorú si budete môcť zobraziť cez výzvu v on-line výberovom konaní. Po jej vyplnení bude uchádzačom zaslaný desaťmiestny prístupový kľúč na sprístupnenie e-aukčnej siene.

15    Kontrolné kolo e-aukcie

               Slúži obstarávateľovi na kontrolu príloh v aukčnej sieni jednotlivých uchádzačov.     Začína 16.11.2015 od 10,00 a trvá do začiatku súťažného kola.
 
16     Aukčné kolo
16.1  Aukčné kolo sa uskutoční 16.11.2015 o 13,00 hod. 
16.2  Súťažnú cenu je nutné uvádzať vrátane DPH. 

Časť V.
Vyhodnotenie ponúk
17      Hodnotenie ponúk 
17.1    Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena. Úspešný uchádzač bude kontaktovaný obstarávateľom do 2 pracovných dní.
17.2    Obstarávateľ si  vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej cena za celkovú službu bude vyššia ako limit v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z..  
17.3     Nakoľko je výberové konanie realizované formou zadávania zákazky podľa §9 ods. 9,  obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku.
17.4   Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní

Časť VI.
Vystavenie objednávky
18     Vystavenie objednávky
18.1  Úspešnému uchádzačovi bude vystavená objednávka na vykonanie služby Odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7. 

B.1  
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Predmetom zákazky je odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7 s cieľom zabezpečiť prístup na pozemky tak, aby  mohli prebehnúť geodetické práce súvisiace s investičnou akciou „Parkovisko na ploche medzi ulicami Dohnányho a A. Žarnova. Okrem drevín, ktorých výrub bude povolený v rozhodnutí na výrub (dreviny vo výkaze výmer), sa odstránia aj dreviny, na ktoré sa súhlas nevydáva (invázne dreviny, suché jedince). Tieto dreviny nie sú započítané vo výkaze výmer. Služba bude ukončená po odvoze a uložení všetkej drevnej a organickej hmoty z odstránených drevín. Všetka drevná hmota bude ukladaná na skládke KO na Zavarskej ceste, pri vážení je nutné nahlásiť, že sa jedná o drevo a kmene z výrubov. 

Výkaz výmer - dreviny na ktoré je vydaný súhlas na výrub
 
 
 
 




 
Číslo položky
Popis
Množstvo, výmera
Merná jednotka
Cena
DPH %
112101111
Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine - listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 200 mm 
43
ks
 
 
112101112
Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine - listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 300 mm 
4
ks
 
 
112101113
Vyrúbanie stromu s rozrezaním a odstránením konárov a kmeňa do vzdialenosti 20 m, so zložením na hromady alebo naložením na dopravný prostriedok v rovine - listnatého, priemeru kmeňa na reznej ploche pňa do 400 mm 
1
ks
 
 
111212121
Odstránenie nevhodných drevín priemeru kmeňa do 1000 mm s odprataním vyťaženej drevnej hmoty na vzdialenosť do 50 m so zložením na hromady, alebo naložením na dopravný prostriedok výšky nad 1 m bez odstránenia pňa v rovine 
404
m2
 
 







B.2  
SPÔSOB URČENIA CENY

	Cena za obstarávanú službu musí byť stanovená v zmysle 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 v znení neskorších predpisov.


	Súťaží sa o celkovú cenu s DPH za službu.  


Uchádzač musí cenu uviesť vrátane DPH!

B.3  
OBCHODNÉ PODMIENKY 

1. Objednávka na odstránenie drevín z pozemkov  s parcelnými číslami 7171/3, 7171/4 a 7137/7 bude vystavená víťaznému uchádzačovi do 2 pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie.

2.   Miesto poskytnutia služby: Dohnányho ulica, Trnava.

3.   Platba za službu bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku po zrealizovaní služby, o čom bude spísaný preberací protokol, na základe faktúry so splatnosťou 14 dní.

4.   Práva a povinnosti odberateľa a dodávateľa, ak nie sú stanovené objednávkou inak, sa  riadia podľa Obchodného zákonníka a s ním súvisiacich predpisov.



