Urbariát obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo
V Hornej Súči, 14.01.2014
sp. zn.:

Uchádzačom

VEC
Oznámenie o mieste a čase otvárania časti ponúk označených ako „Kritériá“

V súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že otváranie časti ponúk
označených ako „Kritériá“ v podlimitnej zákazke na uskutočnenie stavebných prác podľa §
100 až 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č.
246/2013 z 16.12.2013, pod sp. zn.: 19802-WYP):
„Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“- Horná Súča“,
vyhlásenej Urbariátom obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo, so sídlom: Obecný úrad
Horná Súča 233, 913 33 Horná Súča, IČO: 42148855
sa uskutoční
dňa 22.01.2014 o 08,15 hod. na adrese:
Urbariát obce Horná Súča – pozemkové spoločenstvo, Obecný úrad Horná Súča 233 , 913
33 Horná Súča, Slovenská republika, 2. poschodie, č. dv.: zasadačka
Vzhľadom k výkladovému stanovisku Úradu pre verejné obstarávanie č. 13/2013, podľa
ktorého:
„Pri použití postupu zadávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska je
verejný obstarávateľ okrem iného povinný umožniť účasť a otváraní ponúk, resp. častí ponúk
označených ako „Kritériá" všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na
predkladanie ponúk, zverejniť obchodné mená, sídla alebo miesta podnikania všetkých
uchádzačov a ich návrhy na plnenie kritérií, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou, určených verejným
obstarávateľom na vyhodnotenie ponúk (ostatné údaje uvedené v ponuke nezverejňuje) a
najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania ponúk poslať všetkým uchádzačom, ktorí
predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, zápisnicu z otvárania ponúk. Verejný
obstarávateľ v zápisnici z otvárania ponúk uvedie údaje zverejňované na otváraní ponúk“
bude otváranie ponúk - časť „Kritériá“ verejné.
Zdroj: http://www.uvo.gov.sk/vykladove-stanoviska/-/asset_publisher/7gWP3f2ikLHv/content/vykladove-stanovisko-c-132013-k-otvaraniu-ponuk-pri-pouziti-elektronickej-aukcie-pri-zadavani-podlimitnych-zakaziek-bez-vyuzitia-elektronickehotrhov?redirect=http%3A%2F%2Fwww.uvo.gov.sk%2Fvykladovestanoviska%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_7gWP3f2ikLHv%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3
Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D2

Na otváraní ponúk - časť „Kritériá“ sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil
ponuku v lehote na predkladanie ponúk a ktorého ponuka nebola vylúčená. Na otváraní
obálok s ponukami - časť "Kritériá" môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom
alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou, ktorá sa preukáže originálom
plnej moci uchádzača alebo jeho úradne overenou kópiou na jeho zastupovanie.
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Verejný obstarávateľ najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania častí ponúk,
označených ako „Kritériá“ pošle všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na
predkladanie ponúk a ktorých ponuka nebola vylúčená, zápisnicu z otvárania tejto časti
ponúk.

S pozdravom

.................................................................

Ondrej Gago, predseda spoločenstva

Verejný obstarávateľ sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok a momentálne sa nachádza v štádiu
pred podaním žiadosti o NFP. V prípade, ak žiadosť verejného obstarávateľa o získanie nenávratného
finančného príspevku bude úspešná, bude zákazka implementovaná v rámci projektu:
„Rekonštrukcia protipožiarnej lesnej cesty „Trnové“ - Horná Súča“
Spolufinancovaný fondom:
Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka
PROGRAM: PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2007 – 2013
Os: 2 ZLEPŠENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A KRAJINY
Opatrenie: 2.1 Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení
Číslo výzvy: 2013/PRV/31
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