Výberové konanie
Spoločnosť POĽNO-SPIŠ, s.r.o.
so sídlom Prešovská á, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO 36 730 165, zapísanej v Obchodnom registri
Okresného súdu v Prešove oddiele Sro, vložke číslo 18242/P
vyhlasuje výberové konanie
na podanie návrhu podmienok poskytovania služieb správy a údržbu neverejnej účelovej komunikácii
v lokalite IBV Šibeničná hora v Starej Ľubovni
Popis podmienok:
Neverejná účelová komunikácia o celkovej výmere 34 748 m2 sa nachádza v lokalite IBV Šibeničná
hora v Starej Ľubovni a primárne bude slúžiť na používanie obyvateľmi danej lokality a ich
návštevníkmi, ktorý v nej vlastnia stavebný pozemok alebo stavbu rodinného domu, na celkom 196
pozemkoch stavebne určených na výstavbu rodinných domov.
Primárnym účelom vyhlasovateľa je potreba zabezpečenia správy a údržby neverejnej účelovej
komunikácie, ako aj správa a údržba osvetlenia, kamerového systému, vstupnej rampy ako aj ďalších
technických zariadení tvoriacich súčasť režimových opatrení pre vstup/príchod, pohyb alebo
výstup/odchod fyzických osôb z miestnej účelovej komunikácie, a zabezpečenie vlastnej ochrany
v zmysle zákona 473/2005 Z. z.
Fyzická osoba podnikateľ, alebo právnická osoba, ktorá spĺňa zákonom stanovené požiadavky na výkon
činnosti, a to poskytovania služieb správy a údržby neverejnej účelovej komunikácii, disponuje
zodpovedajúcim materiálnym a personálnym vybavením a má uzatvorenú poistnú zmluvu v prípade
poistenej udalosti súvisiacej s výkonom jej činností pre vyhlasovateľa môže vyhlasovateľovi zaslať
návrh podmienok spolu s predbežným návrhom zmluvy na adresu vyhlasovateľa.
Termín pre podanie návrhov : najneskôr do 30 . júna 2020
V uvedenom termíne musia byť návrhy podmienok spolu s predbežným návrhom zmluvy doručené na
vyššie uvedenú adresu. K návrhom doručeným neskôr sa nebude prihliadať.
Návrh podmienok musí obsahovať :
1. označenie osoby navrhovateľa
a ) fyzická osoba : meno a priezvisko príp. aj obchodné meno, dátum narodenia, adresu bydliska príp.
aj miesta podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH, ak sú pridelené a korešpondenčnú adresu.
b ) právnická osoba : názov alebo obchodné meno, adresu sídla, meno a priezvisko osoby ( osôb ),
ktorá je ( sú členmi ) štatutárnym orgánom, spôsob akým za právnickú osobu konajú, IČO, DIČ, IČ DPH
ak sú pridelené, korešpondenčnú adresu a údaj o zápise v príslušnom registri. Ak sa žiadosť podáva za
právnickú osobu pred jej vznikom, použije sa ustanovenie predchádzajúcej vety primerane.
2. K návrhu sa prikladá fotokópia dokladu, preukazujúceho správnosť uvedených údajov ( napr. výpis
zo ŽR, OR, a pod. ).
3. Popis rozsahu poskytovaných činností so zameraním na letnú a zimnú údržbu ciest a chodníkov,
údržba osvetlenia, kamerového systému, vstupnej rampy ako aj ďalších technických zariadení
tvoriacich súčasť režimových opatrení pre vstup/príchod, pohyb alebo výstup/odchod fyzických osôb
z miestnej účelovej komunikácie, a zabezpečenie vlastnej ochrany v zmysle zákona číslo 473/2005 Z. z.
so zameraním najmä, nie však výlučne na:
➢ letnú a zimnú údržba ciest a chodníkov 34 748 m2

➢ údržba verejnej zelene 1000 m2
➢ dezinfekcia a dezinsekciu verejných priestranstiev
➢ údržba verejného osvetlenia a infraštruktúry účelovej komunikácie, vrátane kamerových
systémov a systémov pre umožnenie vstupu a výstupu fyzických osôb do lokality IBV Šibeničná
hora, ako aj pultu centrálnej ochrany, na ktoré sa budú môcť napojiť jednotlivý majitelia
rodinných domov v tejto lokalite
➢ vykonávanie vlastnej ochrany (strážnej služby) v lokalite IBV Šibeničná hora,
➢ vykonávanie poskytovania služieb nepretržite non stop 24 hodín denne,
➢ spracovanie ročného vyúčtovania nákladov za vykonané činnosti pre vlastníkov jednotlivých
nehnuteľnosti nachádzajúcich sa v lokalite IBV Šibeničná hora.
4. K návrhu priložiť cenovú ponuku za výkon činnosti poskytovania služieb správy a údržby neverejnej
účelovej komunikácii podľa jednotlivých položiek alebo paušálne, ktorá bude rozhodujúca pri výbere
budúceho zmluvného partnera.
5. Náklady spojené s vypracovaním návrhu podmienok na uzatvorenie zmluvy znáša záujemca.
6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto výberové konanie bez uvedenia dôvodu alebo
predložené ponuky aj jednotlivo alebo všetky odmietnuť, a to bez nároku záujemcu na náhradu
nákladov, ktoré mu v súvislosti s týmto výberovým konaním vznikli.
7. Toto výberové konanie sa nepovažuje za verejnú obchodnú súťaž v zmysle § 281 a nasl.
Obchodného zákonníka ani za verejný návrh na uzavretie zmluvy v zmysle § 276 a nasl. Obchodného
zákonníka.
Ostatné informácie :
Pred podaním návrhu ponuky do výberového konania je potrebné, aby sa záujemca osobne oboznámil
s technickým stavom objektov, v ktorých správu a údržbu by mal na základe zmluvy poskytovať
vyhlasovateľovi.
Pre prehliadku objektov a poskytnutie potrebných informácií volajte na tel. č. +421 905 347 144
, e-mail: info@sibenicnahora.sk

