Obec Babín
Babín 50, 029 52 Hruštín
____________________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov organizácie : Obec Babín
Sídlo organizácie : Babín 50, 029 52 Hruštín
IČO : 31912214
Internetová adresa : www.babin.sk
E-mail : obecbabin@orava.sk
Kontaktné miesto : Babín 50, 029 52 Hruštín
Kontaktná osoba : Bc. Martin Matys
E-mail : obecbabin@orava.sk
2. Predmet zákazky a typ zmluvy :
2.1 Názov zákazky : „Zabezpečenie verejného obstarávania pre projekt“.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva o dielo, resp. bude vystavená objednávka.
2.4 Druh zákazky : zákazka na služby
3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom zákazky je komplexné zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci projektu
Cesta za vôňou dreva v rámci programu INTERREG.
3.2. Verejný obstarávateľ požaduje , aby jednotlivé verejné obstarávania boli vykonané v zmysle platnej
metodiky pre Program INTERREG PL-SK.
3.2 Verejný obstarávateľ umožní spájanie jednotlivých zákaziek do spoločných verejných obstarávaní,
avšak tak, aby tým nebol porušený zákon o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení.
Bližší opis jednotlivých predpokladaných verejných obstarávaní:

Opis výdavku

Jednotka

Počet
jednotiek

Rozpočtová hodnota

Vybudovanie náučného
chodníka, sadové úpravy,
hygienické zariadenia, sklad
a drobná architektúra v
zmysle projektovej
dokumentácie, ktorá tvorí
prílohu k ŽoNFP
Náučné tabule s
interaktívnymi prvkam,
ktoré budú osadené na trase
pri jednotlivých prírodnýchkultúrnycharchitektonických
zaujimavostich. Prevedenie
(informačná
tabuľa+infopanel) ako v
technickej dokumentácii k
stálej expozícii deda Siváňa
stavebný dozor pre
realizáciu investícii projektu

projekt

1

187 922,50

ks

4

2 112,00

projekt

1

2 000,00

príprava textov a fotografií
pre publikáciu, sprievodcu,

projekt

1

3 000,00

infotabule, propagačné
tabule a e-nástroj
preprava účastníkov
podujati organizovných v
rámci projektu v PL a na SK
celodenná strava a pitný
režim pre účastníkov
podujatia "Učíme sa,
počúvame a spoločne
hráme"
odborný lektor výroby
píšťal v rámci podujatia
"Učíme sa, počúvame a
spoločne hráme"
ubytovnie pre poľských
účastníkov podujatia
"Učíme sa, počúvame a
spoločne hráme"
materiál na výrobu píšťal
pre podujatie "Učíme sa,
počúvame a spoločne
hráme"
tlmočenie počas podujatia
"Učíme sa, počúvame a
spoločne hráme"
celodenná strava a pitný
režim pre účastníkov
podujatia "Detský rezbársky
plenér"
odborný lektor rezbárstva v
rámci podujatia "Detský
rezbársky plenér"
ubytovnie pre poľských
účastníkov podujatia
"Detský rezbársky plenér"
rezbársky materiál a náradie
pre podujatie "Detský
rezbársky plenér"
tlmočenie počas podujatia
"Detský rezbársky plenér"
celodenná strava a pitný
režim pre účastníkov
podujatia "Rezbársky
plenér"
ubytovnie pre poľských
účastníkov podujatia
"Rezbársky plenér"
rezbársky materiál a náradie
pre podujatie "Rezbársky
plenér"
občerstvenie pre
návštevníkov podujatia
"Rezbársky plenér"
kultúrno-spoločenský
program v rámci podujatia
"Rezbársky plenér"

4. Podmienky účasti :

projekt

1

3 500,00

osoba/deň

150

1 500,00

h

25

500,00

osoba/noc

60

900,00

projekt

1

1 000,00

h

25

500,00

osoba/deň

90

900,00

h

15

300,00

osoba/noc

30

450,00

projekt

1

1 000,00

h

15

300,00

osoba/deň

30

300,00

osoba/noc

15

225,00

projekt

1

3 000,00

osoba

150

1 200,00

projekt

1

1 000,00

Osobné postavenie :
4.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e)
zákona – musí byť oprávnený dodávať tovar alebo poskytovať služby, ktoré zodpovedajú predmetu
zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať
služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí
obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.
4.2 Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie
Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí obstarávateľ sám na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri
ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
5. Možnosť predloženia ponuky :
5.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.
6. Podmienky financovania predmetu obstarávania :
6.1 Zálohy nebudú poskytované.
7. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky :
7.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača ( môže byť aj súčasťou ostatných
dokumentov)
7.2 Cenová ponuka za celý predmet plnenia.
8. Lehota na predloženie ponúk :
8.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do : 27.12.2019 do 1200 hod.
8.2 Emailová adresa, na ktorú sa majú ponuky zaslať : starostababin@orava.sk
8.3 Ponuky požadujeme predložiť elektronicky na email.
9. Kritéria na hodnotenie ponúk :
9.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.
9.2 Navrhovaná cena je ocenený celý predmet obstarávania.
10. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk
v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
V Babíne 17.12.2019

......................................................
Martin Matys
Štatutárny zástupca

