Obec Jarabina, 065 31 Jarabina 58
Výzva na predloženie ponuky
Obec Jarabina, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO)
Vás týmto žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

“SPRACOVANIE PROGRAMU OCHRANY OBCE JARABINA PRED
LOKÁLNYMI ZÁPLAVAMI, ZOSUVMI, SUCHOM A NA OZDRAVOVANIE
KLÍMY KATASTRA OBCE“
Dňa: 09.12.2021
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Web

Obec Jarabina
Jarabina 58, 065 31 Jarabina
Lívia Kovalčíková, B.S.B.A., starostka obce
00329932
2020698570
neplatca DPH
www.obcecjarabina.sk

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania/splnomocnená: Ing. Monika Ivanová
Adresa: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad, IČO: 46659579
Telefón: 0907 353 952
Elektronická pošta: abizsro@gmail.com
2. Predmet obstarávania: poskytnutie v zmysle § 3 ods. 4 ZVO;
2.1 Kódy CPV: 71241000-9 Štúdia realizovateľnosti, poradenská služba, analýza,
2.2 Názov predmetu zákazky: „SPRACOVANIE PROGRAMU OCHRANY OBCE JARABINA
PRED LOKÁLNYMI ZÁPLAVAMI, ZOSUVMI, SUCHOM A NA OZDRAVOVANIE KLÍMY
KATASTRA OBCE“
2.3 Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Obec Jarabina postihla v lete 2021 povodeň s
výraznými škodami na jej územie, majetku obce a obyvateľov obce.
Predmetom zákazky je navrhnúť systémové riešenie problémov a zároveň aj prevencie lokálnych záplav,
zosuvov, sucho, prehrievanie obce zhodnotením vodného potenciálu územia. Súčasťou návrhu bude aj
komplexný integrovaný manažment dažďovej vody s cieľom, aby čo najväčšie množstvo dažďovej vody
ostalo v katastri a prospievalo ozdraveniu klímy, bolo prevenciou pred suchom, resp. lokálnymi
záplavami v povodí Popradu.
Verejný obstarávateľ má tiež záujem svoju obec zatraktívniť drobnou vodnou infraštruktúrou, doplnenou
vodnými plochami a ďalšími inovatívnymi prvkami a vytváraním oddychových zón priamo v katastri
obce.
Pre stanovenie ceny za predmet zákazky sa odporúča vykonať osobnú obhliadku územia za účelom min.:

-

Zmapovenie stavu poškodenia krajiny v celom území katastra.
Klasifikácia rôznych typov povrchov a výpočet objemu odtekajúcej dažďovej vody z odtokových
plôch katastra pre extrémnu prívalovú zrážku.
Spracovanie návrhu opatrení revitalizácie poškodených častí mikropovodí vybraných území v lesnej,
poľnohospodárskej krajine a v intraviláne obce s predpokladaným rozpočtom na realizáciu.
Návrh lokalizácie zelenej a modrej infraštruktúry do mapy s technickým popisom revitalizačných
opatrení, počet objektov, ich parameter.
Zhodnotenie vplyvu integrovaného manažmentu vôd v katastri na ekonomické, sociálne,
environmentálne, klimatické benefity.

Výsledkom návrhu bude popis opatrení, ich rámcové umiestnenie v teréne, typy opatrení, ich
vodozádržný objem a technické prevedie v dvoch listinných vyhotoveniach a jednom elektronickom pre
potreby ďalších legislatívnych procesov.
Ďalšie informácie :
a. Obhliadka: verejný obstarávateľ odporúča záujemcom vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu
zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Vzhľadom na rozsah predmetu obstarávania, na konkrétne podmienky miest realizácie, na podklady
poskytnuté záujemcom k vypracovaniu ponuky odporúčame obhliadku vykonať. Spoločná obhliadka nie
je stanovená, miesto realizácie predmetu zákazky je voľne prístupné. Výdavky spojené s obhliadkou
miesta realizácie predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.
b. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť Zmluvu o dielo so
žiadnym uchádzačom v prípade, ak cena diela bez DPH uvádzaná v ponukách presiahne verejným
obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky.
3. Predpokladaná hodnota zákazky (ďalej „PHZ“): 8 249,35 Eur bez DPH
4. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Jarabina, OÚ Jarabina 58, 065 31 Jarabina
5. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: najneskôr do
15.03.2022
6. Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky má záujem verejný obstarávateľ spolufinancovať z dotačných prostriedkov Úradu vlády
SR.
7. Zyp zmluvy/ objednávky, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: objednávka
8. Lehota na predloženie ponuky: 17.12.2021 do 10:00 hod.
Upozornenie: ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená na adresu/miesto predloženia ponuky
9. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia
najnižšia celková cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

ponúk:

9.1 Podľa stanovených pravidiel uplatnenia kritéria budú ponuky hodnotené za celý predmet zákazky.
Poradie ponúk bude určené vzostupne od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Na prvom mieste sa
umiestni ponuka uchádzača s najnižšou ponúkanou celkovou cenou za celý predmet zákazky uvedenou
v EUR vrátane DPH.
9.2 Navrhnutá cena bude v ponuke v členení:
- celková cena diela v EUR bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH v EUR,
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- celková cena diela v EUR vrátane DPH.
10. Spôsob predloženia ponuky: uchádzač môže predložiť ponuku listinne alebo elektronicky – e-mailom
10.1 Ponuka predložená v listinnej forme môže byť doručená poštou, osobne, kuriérom alebo iným
doručovateľským subjektom.
10.2 Ponuka predložená v elektronickej forme môže byť doručená emailom (odporúča sa)
11. Pravidlá vyhotovenia ponuky:
11.1 Do konečnej ceny, ktorá bude zmluvnou cenou, musia byť započítané všetky výdavky uchádzača
súvisiace s realizáciou predmetu zákazky.
11.2 V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých
súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu
zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy.
11.3 Nie je možné predložiť variantné riešenie ponuky.
12. Pokyny na zostavenie ponuky:
12.1 Forma predloženia ponuky:
 ponuky a všetky doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku ak je doklad alebo
dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho
jazyka, to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku.Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
 doklady a dokumenty musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.
 ponuka sa predkladá v jednom vyhotovení, ktoré je potrebné označiť názvom zákazky (predmet
emailu s ponukou alebo obálky ponuky)
12.2 Obsah ponuky:
12.2.1 Identifikačné údaje o uchádzačovi, resp. členoch skupiny dodávateľov, t.j. obchodný názov
a sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, IČ
DPH, telefónny kontakt a e-mailová adresa kontaktnej osoby.
12.2.2 Doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti osobného
postavenia1:
a) Podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO
- uchádzač so sídlom v SR doklady nepredkladá, verejný obstarávateľ overí
splnenie týchto podmienok účasti vo verejných registroch.
- uchádzač so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo
územia SR, predkladá doklad o oprávnení podnikiať, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky alebo ak štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu nevydáva takýto doklad alebo nevydáva ani rovnocenné doklady,
možno tento doklad nahradiť čestným vyhlásením
b) Podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO
- uchádzač preukáže, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu doloženým podpísaným čestným vyhlásením,

3

ktorého vzor tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy (podpísané štatutárnym orgánom
uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, resp. za skupinu
dodávateľov).
12.2.3 Rozpočet diela s uvedením cien za zhotovenie Diela, podľa prílohy č. 1 tejto Výzvy.
13. Otváranie ponúk: 17.12.2021 o 10:10 hod., sídlo spoločnosti ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01
Poprad
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Predmetné verejné obstarávanie podlieha kontrole poskytovateľa dotácie.

Vopred Vám ďakujem za predloženie ponuky
S úctou

Ing. Monika Ivanová
osoba poverená verejným obstarávaním
Prílohy:
Príloha č. 1 - NÁVRATKA – Cenová ponuka .
Príloha č. 2 – čestné vyhlásenie o zákaze účasti
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Príloha č. 1 – Cenová ponuka
Verejný obstarávateľ:
Kontaktná osoba na
verejné obstarávanie:
Predmet zákazky s
názvom:

Obec Jaranina
Jarabina 58, 065 31 Jarabina
Ing. Monika Ivanová, ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
abizsro@gmail.com
SPRACOVANIE PROGRAMU OCHRANY OBCE JARABINA
PRED LOKÁLNYMI ZÁPLAVAMI, ZOSUVMI, SUCHOM A NA
OZDRAVOVANIE KLÍMY KATASTRA OBCE

Obchodné meno
uchádzača:
Sídlo uchádzača:
IČO:
DIČ:
Telefonický kontakt:
E-mail:
Navrhovaná cena za
predmet zákazky:

Cena bez DPH v EUR

20% výška sadzby
DPH v EUR

Cena s DPH v EUR

Cena celkom
Dátum:

Pečiatka a podpis:

Nie som /som platca DPH*
*nehodiace sa prečiarknuť

V………………., dňa
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