Obstarávateľ: Mesto Trnava, Hlavná č. 1 Trnava 

Predmet on-line výberového konania: Výruby stromov








SÚŤAŽNÉ  PODKLADY






















Súlad súťažných podkladov so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov potvrdzuje:


                       Ing. Peter Zbyňovský



Vypracovala: Ing. Zuzana Bodišová



V Trnave, dňa 07.03.2016












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: 77211500-7

2.2  Výruby stromov – jar 2016

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 2016.

 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, plochy verejnej zelene

6.2 Termín poskytnutia služby: do 31.03.2016

 Variantné riešenie
7.1  Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 Platnosť ponuky
8.1   Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 18.03.2016.

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 11.03.2016 do 14,00 hod.

14     Vstupné kolo e-aukcie 

14.1    Zadávacie kolo elektronickej aukcie začína 7.03.2016 o 16,00 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 14.03.2016 od 7,00 a trvá do začiatku súťažného kola.
 
16     Aukčné kolo
16.1  Aukčné kolo sa uskutoční 14.03.2016 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 „Výrub stromov“.

B.1  
OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA

Výruby stromov sa budú realizovať na plochách verejnej zelene, preto je nutné pred samotným ocenením požadovanej služby vykonať fyzickú obhliadku stromov, ktoré sú určené na výrub,  za účelom stanovenia obtiažnosti výrubu. V rámci obhliadky je taktiež nutné preveriť hodnotu „priemer kmeňa na reznej ploche pňa“ nakoľko tento parameter bol prepočítaný z obvodu kmeňa meraného vo výške 130 cm nad zemou.  Pred samotnou realizáciou výrubu bude dodávateľ služby povinný oznámiť presný dátum výrubu s uvedením čísla rozhodnutia, na základe ktorého sa bude výrub realizovať, dotknutým obyvateľom – tzn. vyvesiť oznámenie na vchody bytových domov v blízkosti ktorých sa výrub bude realizovať (vzor oznámenia tvorí prílohu č. 1). Dodávateľ služby bude odvážať všetok biologický odpad  na skládku KO na Zavarskej ceste, pri vážení je nutné nahlásiť podľa povahy odpadu – konáre z výrubov, alebo kmene z výrubov. Biologický odpad je nutné na skládke ukladať podľa pokynom zamestnancov skládky. Výrub stromu je ukončený vtedy, ak je celá nadzemná časť stromu vypílená, odvezená a okolitá plocha zbavená zvyškov po výrube – pilín, drobných konárikov a kúskov dreva. Dodávateľ služby bude zodpovedať za všetky škody, spôsobené pri realizácii výrubov. Zoznam stromov, určených na výrub,  tvorí prílohu č. 2, situácie na identifikáciu stromov v teréne tvoria prílohu č. 3. Číslovanie situácií zodpovedá poradovému číslu lokality zo zoznamu stromov. 


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 Výruby stromov bude vystavená víťaznému uchádzačovi do 2 pracovných dní od ukončenia elektronickej aukcie.

2.   Miesto poskytnutia služby: plochy verejnej zelene v meste Trnava.

3.   Platby za službu budú realizované formou bezhotovostného platobného styku po zrealizovaní služby, o čom bude spísaný preberací protokol. Vystavená bude  faktúra so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia.  

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


