Výzva na predkladanie ponúk - zákazka s nízkou hodnotou
spracovaná v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ:

1.

MALÁ FATRA
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina
tel: 00421918327496
e-mail: riaditel@regionmalafatra.sk
Sídlo:
Námestie obetí komunizmu 1
011 31, Žilina
V jeho mene konajúci:
Ing. Peter Šimčák, výkonný riaditeľ
IČO:
42219574
Bankové spojenie:
VÚB Banka, Žilina, 2976812253/0200.
E-mail; /tel. č. fax:
riaditel@regionmalafatra.sk; 0918327496
Názov zákazky: Inžinierska činnosť - Revitalizáciu pietneho a oddychového
odpočívadla "Bojisko" Stráňavy.
Miesto realizácie : odpočívadlo na vŕšku za odbočkou z hlavného ťahu Žilina – Martin na
Stráňavy, známom ako "Bojisko".
Súčasný stav: na danom mieste je zanedbané priestranstvo s rozpadávajúcou sa mapou
zobrazujúcou boje o vrch Polom a Malú Fatru počas druhej svetovej vojny.
Cieľ zámeru: poskytnutie oddychového, informačného a zároveň edukatívneho priestoru
vhodného ako pre cyklistov, tak aj pre motoristov. Miesto na bojisku nesie posolstvo obety
našich predkov v boji proti fašizmu. Umiestnením sa jedná o pomyselnú bránu do obce
Stráňavy. Je odtiaľ krásny výhľad na Polom, skalnú dominantu, kde sa uskutočnili
rozhodujúce boje v Malej Fatre ku koncu druhej svetovej vojny. Jeho umiestnenie je vhodné
aj s ohľadom na to, že od jari do jesene tadiaľto prechádza množstvo cyklistov. V lete je
potom frekventovanosť výrazne zvýšená vďaka miestnemu termálnemu kúpalisku.

2.

Popis realizácie: Požiadavka je osadenie dvoch informačných tabúľ, pričom jedna bude
čisto edukatívneho a pietneho charakteru v náväznosti na pôvodný účel daného miesta a
druhá bude informatívna, slúžiaca na predstavenie obce v súčasnosti, ale zároveň v
historických súvislostiach. Tabule budú umiestnené na skultivovanom, vyrovnanom
priestore pokrytom dlažbou. Tabule budú z dôvodov trvácnosti, ale aj pietnosti daného
miesta celokovové. Rozmery budú potom 160x90cm (bez nôh). Tabule budú kryté
strieškami. Oproti tabuliam budú umiestnené dve celokovové lavičky a rovnako aj stojan na
bicykle. Po krajoch priestoru s dlažbou budú rohy z betónových dielcov vyplnených štrkom.
V priestore, ktorý zviera hlavná cesta a odbočka ku odpočívadlu, bude položená dlažba a
vymedzené dve parkovacie miesta na osobné vozidlá.
Predmet ocenenia :
1. Predprojektová inžinierska činnosť – komunikácia s obcou / príslušným stavebným
úradom / dotknutými organizáciami,
2. Vypracovanie jednoduchého projektu a výkazu výmer pre schválenie príslušnými
dotknutými orgánmi, bode tvoriť podklad pre verejné obstarávanie na realizáciu diela,
6 x písomnej podobe, 1 x v elektronickej podobe,
3. Inžinierska činnosť vo vzťahu k vybaveniu príslušných stavebných povolení,
4. Autorský dozor počas realizácie diela,

4.

Typ zmluvy:
Plnenie bude realizované na základe objednávky. Jednotlivé činnosti body 1 -4 sa budú
realizovať na základe dielčích/čiastkových objednávok podľa potreby verejného
obstarávateľa. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo, nerealizovať niektoré z činností
bodov 1 – 4 predmetu ocenenia.
Miesto dodania zákazky: V zmysle leteckej snímky.

5.

Lehota dodania zákazky: navrhne uchádzač vo svojej ponuke,

3.

Forma predkladania ponúk: písomná. Uchádzač doručí svoju ponuku v zapečatenej obálke
6. najneskôr do dňa 23.9.2016 do 10.00 hod. Pri zákazke podľa § 117 sa súťažné podklady
samostatne nevydávajú. Opis predmetu zákazky je uvedený vyššie a v prílohe.
Podmienky financovania zákazky: Predmet zákazky je hradený z rozpočtu OOCR Malá
Fatra. Verejný obstarávateľ bude uhrádzať vystavené faktúry na základe potvrdenej
7.
objednávky na konkrétne činnosti zo strany dodávateľa a zrealizovaného diela (doložené
dodacím listom, resp. súpisom prác). Predpokladaná hodnota zákazky 4 000 EUR bez DPH.
Podmienky účasti uchádzačov: Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa
osobného postavenia uchádzačov:
8.
Doklad o oprávnení poskytovať služby, inžiniersku činnosť, v ktorom musí byť uvedený
predmet podnikania oprávňujúci uchádzača k poskytovaniu predmetu zákazky.
9. Kritériá na hodnotenie ponúk: Najnižšia cena za jednotlivé položky spolu v EUR s DPH .
Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 10.12.2016. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
10.
predmetnú súťaž zrušiť resp. nevystaviť objednávku.

V Žiline, dňa 16.09.2016
................................
Ing. Peter Šimčák
výkonný riaditeľ

Prílohy :

Bojisko – letecký pohľad
Bojisko – pohľad predný

