VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
k zákazke podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
pre predmet obstarávania zákazky:

„Projektová dokumentácia na akciu Novostavba materskej školy v
obci Brehy“
1.Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
Tel.:
e-mail:

Obec Brehy
Obecný úrad Brehy, 968 01 Brehy č. 117
Ing. Juraj Tencer – starosta obce
33 659 599
045/6857008
brehy@brehy.sk

2. Predmet zákazky
2.1. Názov predmetu zákazky:
„Projektová dokumentácia na akciu Novostavba materskej školy v obci Brehy“
2.2.Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie novostavby materskej školy v
obci Brehy podľa pokynov a požiadaviek obstarávateľskej organizácie a to v rozsahu
dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby, vrátane výkazu
výmer, rozpočtu a vizualizácie stavby. Úspešný uchádzač je povinný naprojektovať
jednopodlažný objekt - nízkoenergetickú drevostavbu materskej školy. Obvodové nosné steny a
vnútorné deliace priečky obstarávateľská organizácia požaduje naprojektovať z drevenej nosnej
konštrukcie, obojstranne opláštenej. Podľa projektovej dokumentácie tepelný odpor vonkajšej
obvodovej steny a okien musí spĺňať parametre pre dosiahnutie nízkoenergetického štandardu,
t.j. menej ako 35 kWh/m2.Obstarávateľská organizácia požaduje doložiť parametre stavby
výpočtom PHPP. Obstarávateľská organizácia požaduje, aby objekt bol vybavený technológiou
riadeného vetrania s rekuperáciou s možnosťou prihrievania, alebo chladenia privádzaného
vzduchu. Požadovaná projektovaná kapacita materskej škôlky je 45 detí.
Úspešný uchádzač je povinný projektovú dokumentáciupripravovať v súčinnosti
s obstarávateľskou organizáciou a v štádiu rozpracovanosti ju pravidelne prekonzultovať a
odsúhlasiť si s poverenými pracovníkmi obstarávateľskej organizácie.
Požadovaná lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie je do 45 dní od podpísania
zmluvy.
Projektová dokumentácia musí byť spracovaná v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v
jednom vyhotovení na CD nosiči. Taktiež je požadované vyhotovenie projektovej dokumentácie
s výkazom výmer pre účely verejného obstarávania a to na CD.
V prípade potreby doplňujúcich informácii, tieto obstarávateľská organizácia poskytne všetkým
záujemcom, po výzve ktoréhokoľvek záujemcu.
2.3. Požadovaný rozsah plnenia:

Predpokladaná hodnota zákazky je 2 500,- EUR bez DPH (slovom dvetisícpäťstoeur bez DPH).
3.Miesto a lehotadodaniapredmetu zákazky
3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Brehy
3.2.Trvanie zmluvy alebo lehoty uskutočnenia:
Zmluvao dielo na spracovanie projektovej dokumentácie bude uzatvorená do vyčerpania
obchodovateľného objemu, ktorý bude výsledkom tohto obstarávania.
4. Zdroj finančných prostriedkov
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov obstarávateľskej organizácie.
4.2. Na tento predmet zákazky je určený rozpočet vo výške 2 500,. EUR bez DPHna celý
predmet zákazky.
5. Zmluva
5.1. Typ zmluvy na dodanie predmetu zákazky: Zmluva o dielo uzatvorená podľazákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
5.2. Uchádzač je povinný k svojej ponuke predložiť návrh zmluvy v súlade s podmienkami tejto
Výzvy.
6. Príprava a obsah ponuky
6.1. Vyhotovenie ponuky
6.1.1. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej
obsahu.
6.1.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v tejto
Výzve, môžu byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich úradne
osvedčené kópie predloží úspešný uchádzač pri podpise zmluvy k nahliadnutiu.
6.1.3. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku príp. v českom jazyku.
6.1.4. Uchádzač predloží ponuku v jednom origináli.
6.2. Mena a ceny uvádzané v ponuke
6.2.1. Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov, činností,
výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov.Uchádzač je pred predložením
svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie
zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu
zákazky.
6.2.2. Cena za celý predmet zákazky je vyjadrená v EUR s DPH.
6.2.3. Ak je uchádzač platcom DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len „platca DPH“),
navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v EUR s DPH.
6.2.4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v EUR. Skutočnosť,
že nie je platcom DPH, uchádzač uvedie v ponuke.
6.2.5. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača v návrhu zmluvy musí platiť počas celého
obdobia trvania zmluvy a nie je možné ju zvýšiť.
6.3. Obsah ponuky
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6.3.1. Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia, doklady a
dokumenty podľa bodov 6.3.2., 6.3.3., 6.3.4. a 6.3.5.tejtoVýzvy, vo forme uvedenej v tejto
Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v tomto bode Výzvy. Uchádzač nie je oprávnený
meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou
tejto Výzvy, je však oprávnený a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa
požiadaviek uvedených v tejto Výzve.
6.3.2. Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač
preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26
zákona:
kópia dokladu o oprávnení podnikať v súlade s § 26 ods. 2 písm. e) zákona (Výpis
z obchodného registra, Živnostenský list a pod.), v prípade, že uchádzačom je občianske
združenie, alebo nadácia, potvrdenie Ministerstva vnútra SR o vedení v registri,
6.3.3 Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 - Návrh na plnenie
kritéria, špecifikovaného v tejto Výzve, vypočítaného v súlade s bodom 6.2. Mena a ceny
uvádzané v ponuke a ďalšími informáciami uvedenými v tejto Výzve.
6.3.4 Uchádzač predloží podpísané vyhlásenie podľa prílohy č. 2- Vyhlásenie
uchádzača,tejto Výzvy.
6.3.5 Návrh zmluvy spracovaný v súlade s informáciami uvedenými v tejto Výzve.Návrh
zmluvy musí byť podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.
7. Podmienky predkladania cenovej ponuky
7.1. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči obstarávateľskej organizácii, bez ohľadu na výsledok obstarávania.
Ponuky doručené na adresu obstarávateľskej organizácie a predložené v lehote na predkladanie
ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
7.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodávatovary
a poskytuje požadované služby. Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo
skupina takýchto osôb, ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do
vyhodnotenia. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Obchodná spoločnosť, ktorej zakladateľom alebo spoločníkom je politická strana alebo hnutie,
nemôže byť uchádzačom. Ak ponuku predloží takáto právnická osoba, nebude možné jej
ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
7.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5

Lehotu na predkladanie ponúk obstarávateľská organizácia stanovilado16.03.2016do
12:00 hod. miestneho času.
Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk na adresu sídla
obstarávateľskej organizácie.
V prípade osobného doručenia, záujemcovia doručia ponuku v lehote na predkladanie
ponúk do podateľne na adresu sídla obstarávateľskej organizácie.
Ponuka záujemcu predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti
záujemcovi neotvorená.
Uchádzač môže svoju cenovú ponuku vziať späť, odvolať alebo zmeniť len do lehoty na
predkladanie ponúk.
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7.4. Lehota viazanosti cenovej ponuky
7.4.1
7.4.2

Lehota viazanosti ponúk jedo 30.04.2016
Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk. Lehota viazanosti
ponúk plynie od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do uplynutia lehoty viazanosti
ponúk stanovenej obstarávateľskou organizáciou.

7.5. Označenie obálky ponuky
Uchádzač predloží ponuku v samostatnom uzavretom nepriehľadnom obale. Na obale ponuky
treba uviesť nasledovné údaje:
- adresa obstarávateľskej organizácie,
- obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača,
- označenie „cenová ponuka – neotvárať“,
- označenie „Projektová dokumentácia“
8. Hodnotenie ponúk a oznámenie výsledkov
8.1. Kritéria na hodnotenie ponúk:najnižšia cena
8.2. Oznámenie výsledkov - každému uchádzačovi bude doručené písomné alebo elektronické
oznámenie o výsledku posúdenia ním predloženej ponuky.
9. Obstarávateľská organizácia si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených
ponúk.
10. Obchodné podmienky
11.1 Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na základe
Zmluvyo dielo, ktorá bude výsledkom obstarávania.Zmluva o dielonesmie byť v rozpore
s touto Výzvou na predkladanie ponúk a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.

V Brehoch dňa 09.03.2016
Prílohy:
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2:Formulár Vyhlásení uchádzača

....................................................
Ing. Juraj Tencer
starosta
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Príloha č. 1 –Návrh na plnenie kritéria, tejto Výzvy
Návrh na plnenie kritéria
Obchodné meno uchádzača:
Adresa uchádzača:
Meno oprávnenej osoby podpisovať za firmu:
Meno kontaktnej osoby a jej funkcia:
Číslo TEL. a FAXu kontaktnej osoby:
E-mail kontaktnej osoby:
P.č. Názov

1.

Cena bez
DPH

DPH

SPOLU v € s
DPH

Návrh na plnenie kritéria za celý
predmet zákazky

Vyššie uvedenú ponuku sme vypracovali v súvislosti so zadávaním zákazkyobcou Brehy vo veci obstarania
Projektová dokumentácia na akciu Novostavba materskej školy v obci Brehy.
Táto ponuka je záväzná do uplynutia lehoty viazanosti ponúk uvedenej vo výzve na predkladanie ponúk.

Miesto a dátum

..........................................................
podpis oprávnenej osoby
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Príloha č. 2- Vyhlásenie uchádzača, tejto Výzvy
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) ........................ týmto vyhlasuje,
že:


je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania „Projektová
dokumentácia na akciu Novostavba materskej školy v obci Brehy“, ktoré sú určené
vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch poskytnutých
obstarávateľskou organizáciou v lehote na predkladanie ponúk,



všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé
a úplné,



jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické
hnutie,



predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné kapacity by
použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej spôsobilosti v tomto
obstarávaní,



nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

v .................... dňa ...........................

..................................................
podpis

doplniť podľa potreby

Pozn.: POVINNÉ
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