Výberové konanie
na dodávku zemných prác v lokalite IBV Záhumnie Krásna

Občianske združenie IBV Záhumnie Krásna vyhlasuje výberové konanie
na zemné práce v lokalite IBV Záhumnie Krásna potrebné na realizáciu
vodovodných a kanalizačných rozvodov. Podmienky sú nasledovné:
A: Podmienky účasti uchádzača:
1.

Uchádzač musí predložiť výpis z obchodného registra alebo
živnostenského registra oprávňujúci na výkon požadovanej činnosti
s predmetom činnosti výstavba inžinierskych sieti minimálne päť
rokov.

2.

Uchádzač musí preukázať, že v sledovanom období predchádzajúcich
troch rokov ( 2012, 2013, 2014) uskutočnil minimálne dve zákazky
rovnakého alebo podobného charakteru ako predmet zákazky,
pričom aspoň jedna zákazka stavebných prác musí byť v hodnote
minimálne 50 tis. EUR s DPH alebo ekvivalent v inej mene.

3.

Uchádzač musí predložiť zoznam s kladnými referenciami od
objednávateľov
zrealizovaných
a skolaudovaných
stavieb
v sledovanom období ( 2012, 2013, 2014) v minimálnej hodnote 20
tis. EUR s DPH.

4.

Uchádzač predloží Prehľad o celkovom obrate, a ako dôkazové
prostriedky predloží Výkazy ziskov a strát alebo výkaz o príjmoch
a výdavkoch ( Výsledovka Uč POD 2-01, Výkaz o príjmoch
a výdavkoch Uč FO 1-01 1 alebo ekvivalentný doklad používaný
v členských štátoch EÚ) za posledné tri hospodárske roky, za ktoré
sú údaje dostupné obdobie 2011, 2012, 2013. Predložené doklady
musia byť overené príslušným daňovým úradom alebo audítorom
alebo ekvivalentným úradom v krajine sídla uchádzača, pričom za
overenie sa nepovažuje označenie dokladu len pečiatkou a podpisom
štatutárneho zástupcu uchádzača o doručení správcovi dane a pod.

5.

Uchádzač predloží potvrdenie banky o poskytnutom kontokorentnom
úvere vo výške celkových nákladov stavby, ktorý bude viazaný na
účelové použitie iba pre stavbu IBV Záhumnie Krásna.

6.

Uchádzač musí preukázať technické a personálne zázemie – firma,
resp. podnikateľ musí byť schopný vlastnými technickými
a personálnymi prostriedkami realizovať celú výstavbu.
B: Kritéria výberu zhotoviteľa:
Najnižšia celková cena.
C: Ďalšie podmienky
1. Výkopové

prace sa musia vykonať v zmysle projektovej
dokumentácie rozvodov pitnej vody a splaškovej tlakovej kanalizácie
schválenej stavebným povolením Mesto Košice č. A/ 2014/ 1370902/IV-SZA zo dňa 25.6.2014.

2. Informácie o projektovej dokumentácii sú prístupné na webovej

stránke www.ibvzahumniekrasna.sk v PDF forme - vodovod situácia
a kanalizácia splašková - situácia. Dĺžka výkopu vodovodu je 3156
metrov a kanalizácie 3428 metrov. Okrem výkopových prác musí
uchádzač zabezpečiť podsypový materiál potrebný pod rozvodné
potrubie vody a kanalizácie, ako aj jeho následný zásyp zásypovým
materiálom. Až následné bude realizovaný zásyp vykopanou
zeminou.
3. Úspešný

uchádzač - zhotoviteľ následne dostane k dispozícií
projektovú dokumentáciu v DVG forme a v printovej forme.

4. Postup výkopových prác sa bude koordinovať s pokládkou potrubia,

ktorú realizuje Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. a s jej
zodpovedným pracovníkom určeným pre tieto práce. Harmonogram
prác bude určovať VVS a.s.
5. Zhotoviteľ

si pred výkopovými prácami zabezpečí vytýčenie
podzemných sieti a zameranie výkopových prác podľa projektovej
dokumentácie.

6. Termín na predloženie ponuky: do 7. apríla 2015 na adresu: OZ

IBV Záhumnie Krásna, Opátska 18, 040 18, Košice – Krásna
v zalepenej obálke označenej: „NEOTVÁRAŤ – IBV Záhumnie“
7. Po

naštudovaní projektovej dokumentácie a textovej formy
záujemca predloží cenovú kalkuláciu za celé dielo ako aj
jednotkovú cenu za realizáciu 100 metrov rozvodov.

8. Vyhodnotenie ponúk: 8. apríla 2015 o 17.00 hod.

9. Konzultácie k projektovej dokumentácii: Marta Bodnárová, 0907 970

504 – e-mail: k2tour@stonline.sk, Ján Kubička, 0918 884 222 - email: jankubicka51@gmail.com, JUDr. Marek Kažimír, 0905 408 305,
– starosta@kosicekrasna.sk,

