VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

Výzva na predkladanie ponúk
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
438/2015 Z.z. ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA :
ÚRADNÝ NÁZOV :
ADRESA SÍDLA :
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO :
ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA :
KONTAKTNÁ OSOBA :
TELEFÓN :
MOBIL :
E-MAIL :

Mesto Dudince
Okružná 212, 962 71 Dudince
00 319 902
PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta
Ing. Danica Rajčanová, projektový manažér
+421 45 558 33 61
+421 918 936 315
danica.rajcanova@dudince-mesto.sk

2. ZATRIEDENIE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA PODĽA ZÁKONA :
Obec je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3. ZDÔVODNENIE REALIZÁCIE ZÁKAZKY BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA :
Verejný obstarávateľ výber poskytovateľa služby realizuje podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní,
nakoľko predmetom zákazky nie je služba bežne dostupná na trhu a nie je určená na uspokojenie jeho bežných
prevádzkových potrieb.

4. NÁZOV ZÁKAZKY :
Splašková kanalizácia a vodovod – IBV Dudince - projektová dokumentácia stavby
5. DRUH ZÁKAZKY :
Jedná sa o zákazku na poskytnutie služby podľa § 3 ods. 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

6. HLAVNÉ MIESTO DODANIA :
OKRES :
OBEC :
KATASTRÁLNE ÚZEMIE :
LOKALITA :
POZEMKY :

Krupina
Dudince
Dudince
intravilán mesta, lokalita určená pre IBV za Hotelom Hviezda
parc.č. KN-C 860, KN-E 203/10

7. VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA :
Výsledkom verejného obstarávania bude uzavretie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi verejným obstarávateľom ako objednávateľom na jednej
strane a úspešným uchádzačom ako zhotoviteľom ( spracovateľom a dodávateľom projektovej dokumentácie stavby )
na strane druhej.
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8. STRUČNÝ OPIS ZÁKAZKY :
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie vyššie uvedenej stavby. Požaduje sa, aby
obstarávaná projektová dokumentácia obsahovala návrh stavebného a technického riešenia zabezpečujúceho
odvádzanie splaškových odpadových vôd z plánovaných novostavieb realizovaných v rámci individuálnej bytovej
výstavby, ako aj návrh stavebného a technického riešenia zabezpečujúceho ich pripojenie na verejný vodovod. Obe
časti je potrebné napojiť z už existujúcich verejných rozvodov týchto sietí, a to potrubiami navrhnutými v dostatočných
dimenziách. V prípade, že odvádzanie splaškov nebude možné zabezpečovať gravitačne je potrebné navrhnúť aj
vhodné dotláčacie staníc umiestnené v trase kanalizačného vedenia. Obstarávaná projektová dokumentácia stavby
musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami vlastníka verejných rozvodov, na ktoré sa bude pripájať, ako aj v súlade
s podmienkami ich správcov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby obstarávaná projektová dokumentácia bola
vypracovaná v súlade s platnou legislatívou, musí byť kompletná vrátane všetkých profesií, rozpočtu s výkazom výmer
a takto odovzdaná verejnému obstarávateľovi v počte 6 ks v tlačenej papierovej forme a 2 ks v digitálnej forme na CD
nosiči. Digitálna forma projektovej dokumentácie bude na CD nosiči uložená v bežne dostupnom formáte, s oddelenou
časťou rozpočet s výkazom výmer a výkaz výmer bez uvedenia cien, aby potrebné časti mohol verejný obstarávateľ
použiť v procese verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavebných prác.

9. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :
HLAVNÝ SLOVNÍK :

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

10. CELKOVÝ ROZSAH PREDMETU ZÁKAZKY :
Kompletná projektová dokumentácia stavby, v počte 6 ks v tlačenej papierovej forme a 2 ks v digitálnej forme na CD
nosiči uložená v bežne dostupnom formáte.

11. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :
Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe predbežnej kalkulácie a je 2.560,00 EUR bez DPH.
Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa zákona č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov,
kde predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien
projektových prác a inžinierskych činností spoločnosti UNIKA Bratislava s.r.o. a na základe prieskumu trhu.

12. TRVANIE ZMLUVY V MESIACOCH :
Zmluva dielo bude uzavretá v trvaní dvoch mesiacov, resp. predmet zákazky je potrebné vypracovať a verejnému
obstarávateľovi v požadovanom počte a v požadovanej forme odovzdať do dvoch mesiacov odo dňa podpísania
zmluvy o dielo oboma zmluvnými stranami.

13. HLAVNÉ PODMIENKY FINANCOVANIA A PALTOBNÉ PODMIENKY :
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov verejného obstarávateľa. Fakturácia a úhrada faktúr
bude uskutočňovaná podľa podmienok stanovených v zmluve o dielo.

14. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV :
14.1. Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti :
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Každý uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e)
zákona o verejnom obstarávaní. K preukázaniu stanovenej podmienky účasti musí uchádzač v ponuke predložiť
doklad o oprávnení podnikať, a to predložením kópie výpisu z Obchodného registra Slovenskej republiky
v prípade právnickej osoby alebo predložením kópie výpisu zo Živnostenského registra Slovenskej republiky
v prípade fyzickej osoby – podnikateľa a v oboch prípadoch doplnenú o kópiu autorizačného osvedčenia
preukazujúceho oprávnenie uchádzača vypracovať projektovú dokumentáciu predmetu zákazky alebo oprávnenie
inej osoby, ktorá na základe zmluvy o spolupráci uzavretej podľa ustanovení Obchodného zákonníka predmet
zákazky vypracuje pre úspešného uchádzača ako subdodávateľ. V tomto prípade, uchádzač v ponuke predloží
autorizačné osvedčenie tejto osoby a ako prílohu tohto osvedčenia doloží jeho čestné vyhlásenie vyjadrujúce súhlas
s použitím jeho osvedčenia.
14.2. Odôvodnenie požiadavky :
Verejný obstarávateľ stanovil vyššie uvedenú podmienku účasti primerane k predpokladanej hodnote zákazky
a v súlade s platnou legislatívou.
14.3. Každý uchádzač je povinný predložiť vyššie uvedené doklady k preukázaniu podmienok účasti. Nepredložením
uvedených dokladov uchádzač nesplní podmienky účasti a z vykonávaného verejného obstarávania bude vylúčený,
a to bez ohľadu na výšku ním ponúkanej ceny za poskytnutie služby predmetu zákazky.

15. KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK :
15.1. Verejný obstarávateľ stanovil postup na vyhodnotenie ponúk na základe najnižšej ceny zmysle § 44 ods. 3 písm. c)
zákona o verejnom obstarávaní.
15.2. Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny s DPH uvádzanej v peňažnej mene EUR.
15.3. Úspešný uchádzač umiestnený na 1. mieste bude ten, ktorého celková ponúknutá cena s DPH bude najnižšia.
15.4. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedenie celkovú cenu bez DPH za
vypracovanie a dodanie predmetu zákazky vyššiu ako je jej predpokladaná hodnota uvedená v bode 11. tejto výzvy.
15.5. Poradie ostatných uchádzačov bude uvedené v zostupnom poradí.
15.6. V prípade, že bude predložená len jedna ponuka, nebude uchádzačovi pridelené poradie umiestnenia, ale bude
preskúmaná len jej prijateľnosť pre verejného obstarávateľa.
15.7. Ak bude predložená len jedna ponuka a verejné obstarávanie nebude zrušené, bude hodnotená len jej prijateľnosť
pre verejného obstarávateľa. V prípade, že bude vyhodnotená ako prijateľná je verejný obstarávateľa povinný
v profile zverejniť odôvodnenie, prečo verejné obstarávanie nezrušil.
15.8. V prípade rovnosti cien ponúknutých uchádzačmi bude týmto uchádzačom pridelené rovnaké poradie. V prípade
rovnosti najnižších cien ponúknutých uchádzačmi budú títo vyzvaní k predloženiu návrhu zmluvy o dielo
a následnému rokovaniu o podmienkach jej uzavretia. Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorý
v predloženom návrhu zmluvy o dielo uvedie kratšiu lehotu na vypracovanie a dodanie predmetu zákazky. Lehotu
uchádzač uvedie ako celkový počet pracovných dní potrebných na vypracovanie a dodanie predmetu zákazky.

16. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa :
18. augusta 2016 o 13 : 00 hod.
Predložením ponuky sa rozumie jej fyzické doručenie na stanovené miesto doručenia v stanovenej lehote na
predkladanie ponúk, a to bez ohľadu na dátum odoslania ponuky v prípade jej doručovania poštovou zásielkou.
Ponuky doručené po tejto stanovenej lehote sa neotvárajú a zostávajú u verejného obstarávateľa ako súčasť
dokumentácie z verejného obstarávania.
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17. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK :
Uchádzači ponuky doručia v stanovenej lehote do sídla verejného obstarávateľa, t.j. do podateľne Mestského úradu
Dudince so sídlom Okružná 212, 962 71 Dudince.

18. OBSAH PONUKY :
Uchádzač predkladá všetky doklady ponuky v listinnej podobe. Predložená ponuka musí obsahovať :
18.1. Identifikačné údaje uchádzača v rozsahu minimálne :
- Obchodný názov :
- Adresa sídla :
- Identifikačné číslo :
- Identifikačné číslo DPH :
- Identifikácia štatutárneho zástupcu :
- Telefón / Mobil :
- E – mail :
18.2. Doklady a dokumenty uvedené v bode 14. Podmienky účasti uchádzačov, tejto výzvy.
18.3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného na hodnotenie ponúk v nasledovnom rozsahu :
Cena bez DPH .................................... EUR
DPH 20 % ............................................ EUR
Cena s DPH ........................................ EUR
18.4. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH je povinný verejného obstarávateľa na túto skutočnosť vo svojej ponuke
upozorniť a uviesť celkovú cenu za poskytnutie služby predmetu zákazky.
18.5. Uchádzač ponuku predkladá v zalepenej obálke, na ktorej bude uvedený adresát, odosielateľ, názov zákazky
a výrazné označenie SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ.

19. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK :
Verejný obstarávateľa stanovuje 30. september 2016 ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. V tejto
lehote nie je možné ceny ponúkané uchádzačmi v ponukách meniť.

20. ZÁKAZKA SA TÝKA PROJEKTU / PROGRAMU FINANCOVANÉHO Z FONDOV EÚ :
V súčasnosti sa nepredpokladá spolufinancovanie zákazky zo štrukturálnych fondov Európskej únie.

21. PRÍLOHY :

Nie sú.

Dudince, 3. august 2016

PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta
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