Výzva na predloženie ponuky.

OBEC CHMINIANSKE JAKUBOVANY
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves

Vec
Výzva na predloženie ponuky

Obec Chminianske Jakubovany so sídlom Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33
Chminianska Nová Ves, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ods. 1 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Chminianske Jakubovany

Sídlo: Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves
Štatutárny zástupca: Bc. Jozef Lukáč, starosta obce
IČO: 00 327 158

DIČ: 2020543173
Tel.: 051 / 779 55 96
Fax: 051 / 779 55 96
E-mail: obecchjakubovany@mail.t-com.sk
Internetová stránka: http://www.chminianskejakubovany.ocu.sk/
2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Obec Chminianske Jakubovany, Obecný úrad
Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Bc. Jozef Lukáč, starosta obce

4.

Predmet obstarávania:
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“
Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, pozostávajúceho z kompletnej projektovej
dokumentácie vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer v zmysle vypracovanej
dokumentácie v tlačenej forme, ako aj na CD nosiči, ako aj zabezpečenie kompletnej
inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie, zameranie (polohopis, výškopis) a geologický
prieskum vyššie uvedeného projektu.
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CPV kód: 71221000-3 Architektonické služby pre budovy, 71242000-6 Príprava projektov
a návrhov, odhad nákladov, 71320000-7 Inžinierske projektovanie, 71330000-0 Rôzne
inžinierske služby
5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo podľa § 536 a násl.
Obchodného zákonníka. (ďalej len „Zmluva“).

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Popis navrhovaných stavebných prác: Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, pozostávajúceho z kompletnej
projektovej dokumentácie vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer v zmysle
vypracovanej dokumentácie v tlačenej forme, ako aj na CD nosiči, ako aj zabezpečenie
kompletnej inžinierskej činnosti pre stavebné povolenie, zameranie (polohopis, výškopis)
a geologický prieskum vyššie uvedeného projektu.
Predmet zákazky rieši:
1. Výstavbu priestorov pre materskú školu v obci Chminianske Jakubovany, pozostávajúcu
z piatich tried pri predpokladanom počte 120 detí, kuchyne, sociálnych zariadení
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a technického vybavenia v predpokladanej zastávanej ploche cca 550 m vrátane
spevnených plôch a terénnych úprav a oplotenia.
2. Zabezpečenie prípojok (vodovodná, kanalizačná – splašková, dažďová, ČOV, ELI).
3. Preložku ELI rozvádzača.
Verejný obstarávateľ požaduje nasledovné projektové práce:
•
Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu (sprievodná správa, súhrnná
technická správa, celková situácia stavby, stavebno-architektonická časť, statické
posúdenie, energetické posúdenia stavby /tepelnotechnický výpočet/, posúdenie
protipožiarneho zabezpečenia stavby).
•
Vypracovanie PD pre realizáciu stavby v rozsahu dopracovania PD (výkresová časť PD
stavby a technická správa pre jednotlivé stavebné objekty vrátane jednotlivých profesií
ako sú vykurovanie, ZTI, kanalizácia, elektroinštalácia a bleskozvod, pričom výkresová
časť bude obsahovať pôdorysy, rezy, pohľady, kompletný výpis výplňových prvkov,
zámočníckych, stolárskych a klampiarskych výrobkov, konštrukčné detaily, statický
výpočet, vrátane výkresovej dokumentácie a výkazov materiálov, rozpočet a výkaz
výmer).
Za minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budovy sa považuje po
31.12.2015 ultranízkoenergetická úroveň, čo je horná hranica triedy A1 pre všetky nové
budovy, pričom významné obnovené budovy musia spĺňať normalizované požiadavky, a ak to
nie je funkčne, technicky a ekonomicky uskutočniteľné musia spĺňať všetky stavebné
konštrukcie a technické systémy, na ktorých sa uskutočňuje významná obnova aspoň
minimálne požiadavky na energeticky úsporné budovy.
Rozsah predmetu zákazky (PD):
Kompletná projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v počte 6 ks
vrátane
podrobného rozpočtu v zmysle spracovanej dokumentácie v počte 1 ks,
výkazu výmer pre jednotlivé druhy prác v počte 6 ks,
1 x kompletná projektová dokumentácia vrátane rozpočtu a výkazu výmer na CD
nosiči.
Ohliadka miesta plnenia zákazky: Ohliadka miesta plnenia zákazky je možná. Záujemcovia
majú možnosť vykonať ohliadku miesta plnenia zákazky, aby si sami overili a získali potrebné
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Termín a čas ohliadky si
môžu záujemcovia dohodnúť vopred na tel. č.: 051 / 779 55 96, resp. 0911 101 620. Náklady
spojené s ohliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi.
7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 19.780,00 EUR bez DPH.

8.

Miesto dodania predmetu zákazky:

Miesto dodania predmetu zákazky (doručenia projektovej dokumentácie): Obec Chminianske
Jakubovany, Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves.
9.

Termín plnenia zákazky - dodania predmetu zákazky (lehota na dodanie alebo dokončenie
predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy):
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-

PD – projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby – najneskôr do 14 dní odo
dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy;
Inžinierska činnosť pre stavebné povolenie – 30 dní odo dňa odovzdania projektovej
dokumentácie pre stavebné povolenie;
Stavebné povolenie – 40 dní odo dňa odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie
pre stavebné povolenie;
PD – projektová dokumentácia pre realizáciu stavby – najneskôr do 10 dní po vydaní
právoplatného stavebného povolenia.

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych
fondov EU: Operačný program: Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC612-2016-1a
a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať
zálohy a preddavky.
11. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 02.05.2016 do 11.00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: osobne, poštou alebo kuriérom.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá
ponuka bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou
ponukou – najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto
a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil požiadavky účasti verejný
obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku príjme
a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
- Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom jazyku verejnému
obstarávateľovi v zalepenej obálke s označením: „Ponuka: súťaž – neotvárať“
a s označením heslom súťaže Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizáciu stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“.
- Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa § 3 zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.
- Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota DPH, suma vrátane
DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, uvedie, že nie je platcom.
- Miesto predkladania ponúk: Obec Chminianske Jakubovany, Obecný úrad
Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves.
- Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
- Komplexnosť zákazky: Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
- Verejný obstarávateľ požaduje, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady
a údaje:
- Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (Príloha).
15. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 02.05.2016 o 13.00 hod. na Obecnom úrade
Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves, v kancelárii starostu obce.
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2016
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Mgr. Miroslav Kovalík, osoba
vykonávajúca proces verejného obstarávania, tel. č.: 0907 290 909, email: orimtender@gmail.com.
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19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ bude pred podpisom Zmluvy požadovať od úspešného uchádzača ďalšie
doklady:
-

Fotokópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu na vyššie uvedený predmet zákazky.

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5. tejto výzvy.

Chminianske Jakubovany, 22.04.2016
S úctou

..........................................................
Bc. Jozef Lukáč
starosta obce Chminianske Jakubovany

Príloha:
Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
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Príloha: Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ: Obec Chminianske Jakubovany,
Obecný úrad Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nová Ves,
Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu
stavby „Chminianske Jakubovany – Materská škola“
Identifikačné údaje uchádzača:
- názov (obchodné meno): .......................................................................................................................
- adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ................................................................................
................................................................................................................................................................
- IČO: .............................
- Tel. č.: ....................................
- Email: ..................................................................

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
NA VYHODNOTENIE PONÚK

Cena bez DPH
za celý predmet zákazky:

........................................ EUR
slovom: ................................................................

........................................ EUR
Hodnota DPH 20 %:

Cena s DPH za celý
predmet zákazky:

slovom: ................................................................

........................................ EUR
slovom: ................................................................

Som*/Nie som* platcom DPH. (*Nehodiace sa prečiarknuť!)
V .............................................. dňa: ..........................

.............................................................
Odtlačok pečiatky a a titul/-y, meno/-á, priezvisko/-á
a podpis/-y štatutárneho / nych zástupcu / ov
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