
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
IČO: 31966977
Tatranská Lomnica 66, 059 60 Vysoké Tatry
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Tatranská Lomnica
Kontaktná osoba: Macurák Marián
Mobil: +421 903987530
Telefón: +421 524780353
Fax: +421 524780359
Email: mmacurak@lesytanap.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.lesytanap.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
I.2. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
I.2.1. Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): lesné hospodárstvo, verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
Iný (špecifikujte): lesné hospodárstvo, verejnoprospešné činnosti a ochrana prírody
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II. OPIS
II.1. Názov zákazky
nákladný terénny automobil
II.1.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Tovary
Hlavné miesto dodania tovarov: Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica- ochranný obvod Oravice
NUTS kód:
SK041
II.1.3. Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
nákladný terénny automobil s pohonom 4x4
II.1.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 34113300-5
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 34131000-4
II.2. Množstvo alebo rozsah zákazky
II.2.1. Celkové množstvo alebo rozsah
nákladný terénny automobil - 1 ks
II.2.2. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 25 000,0000 EUR
II.3. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v dňoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 30
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1. Podmienky účasti
III.1.1. Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 26 v plnom rozsahu
III.1.3. Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: § 28 ods.1 písm.a/
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
IV.1.1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
IV.1.2. Použije sa elektronická aukcia
Nie
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IV.2. Administratívne informácie
IV.2.1. Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
D2/2013-116



IV.2.2. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 18.07.2013 13:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
IV.2.3. Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 29.07.2013 08:00
IV.2.4. Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 29.07.2013 09:00
Miesto : Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica, I.posch.č.dv.106
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : všetci uchádzači, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie
ponúk
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1. Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
VI.2. Ďalšie doplňujúce informácie
Informácie o otváraní ponúk sa týkajú časti ponúk označených ako "Ostatné", ktoré sa uskutoční podľa § 41 ods.1
zákona č.25/2006 Z.z..Otváranie časti ponúk "Ostatné" je neverejné. Otváranie časti ponúk označených ako "Kritériá"
bude uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené písomne oznámené s miestom a časom otvárania v zmysle § 41
ods.2 a 3 zákona č.25/2006 Z.z.
VI.3. Dátum odoslania tejto výzvy
08.07.2013


