Výzva na predloženie ponuky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
IČO:
DIČ:
Sídlo organizácie:
Internetová adresa:

Obec Zubrohlava
00315044
2020561928
Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava
http:// www.zubrohlava.eu /

Kontaktné miesto:

CVO, s.r.o., Medený Hámor 7, 974 01 Banská Bystrica

Kontaktné osoby:
Meno a priezvisko:
Telefón:
Fax:
e-mail:

2.

Mgr. Roman Mikušinec
0908 93 46 80
roman.mikusinec@cvo.sk

Postup:
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).

3.

Druh zákazky:
Služby

4.

Predpokladaná hodnota zákazky:
13 953,33 EUR bez DPH

5.

Názov zákazky:
Dodávka služieb stavebného dozoru pre projekt názvom „ Vybudovanie zberného dvora v obci
Zubrohlava

6.

Opis zákazky:
Predmetom zákazky dodanie služieb stavebného dozoru pre projekt názvom „ Vybudovanie
zberného dvora v obci Zubrohlava.

7.

Miesto dodania diela:
Obec Zubrohlava, Plátennícka 464, 029 43 Zubrohlava

8.

Rozsah predmetu zákazky:

podľa Opisu uvedeného v bode 6 a príloh k tejto výzve.

9.

Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:
NIE

9.1 Počet, označenie a popis jednotlivých častí (ak je zákazka rozdelená na časti)
-

10. Možnosť predloženia variantných riešení:
Nepovoľuje sa

11. Trvanie zmluvy:
Na predmet zákazky bude uzavretá zmluva. Uchádzač predloží návrh zmluvy.
Trvanie: 12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti.

12. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v
ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu: Obec Zubrohlava a z prostriedkov poskytnutých
z programu: Operačný program Kvalita životného prostredia.
Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným prevodom v zmysle platných prepisov.
Splatnosť faktúr bude min. 14 dní.

13. Označenie, či realizovanie služby je podmienené osobitným povolením (napr.
licenciou, autorizáciou a pod.):
ÁNO

14. Osobitné povolenie, licencia, autorizácia a pod.:
osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky o odbornej spôsobilosti pre výkon činnosti stavebného
dozoru podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných
inžinieroch v znení neskorších predpisov, resp. obdobné osvedčenie vydané v krajine Európskej
únie. Uchádzač musí predložiť predmetné osvedčenie, ako fotokópiu dokladu s originálnym
podpisom a odtlačkom pečiatky osoby, na ktorú bolo osvedčenie o vykonaní odbornej spôsobilosti
vydané.

15. Označenie, či sa vyžaduje uviesť mená a odbornú kvalifikáciu osôb zodpovedných za
plnenie zmluvy:
-

16. Obhliadka miesta realizácie miesta poskytnutia služby:
Nie je potrebná

17. Lehota na predkladanie ponúk a označenie ponúk:
do 24.10.2016 do 16:00 hod.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Ponuky je potrebné predložiť na adresu kontaktného miesta v uzatvorenej obálke označenej
heslom „Zubrohlava – stavebný dozor“.

18. Podmienky účasti a dokumenty požadované verejným obstarávateľom:
Uchádzač predloží doklad, že je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky

19. Lehota viazanosti ponúk:
do 31. decembra 2016

20. Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť
Kontaktné miesto uvedené v bode 1 tejto výzvy

21. Kritériá na hodnotenie ponúk a ich uplatnenie:
Kritérium: najnižšia cena spolu s DPH
Uchádzač vyplní priloženú prílohu s názvom „Kritériá“.

22. Ekonomicky najvýhodnejšia ponuky – kritériá a ich relatívna váha:
-

-

23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v
prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v
rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa. Ponuky uchádzačov musia byť
vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto
výzve a jej prílohách. Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením
ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.
Pracovný čas verejného obstarávateľa je v pondelok až piatok od 07:30 hod. do 15:30 hod.
Verejný obstarávateľ nie je platca DPH.
V B. Bystrici, 14. októbra 2016
Meno a podpis zodpovednej osoby:
Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená VO

Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka služieb stavebného dozoru v zmysle stavebného zákona,
ktorý požaduje, aby stavebný dozor sledoval spôsob a postup výstavby, či sa stavba
uskutočňuje podľa schválenej projektovej dokumentácie a podľa stavebného povolenia.
Rozpočet stavebných prác podľa PD pre projekt je stanovený vo výške: 630 325,61 EUR bez
DPH, 756 390,73 Eur s DPH.

Opis predmetu zákazky zahŕňa nasledovnú špecifikáciu:
Činnosť stavebného dozoru je vymedzená zákonom na
-

dodržanie všeobecných technických požiadaviek
dodržanie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia
na odstránenie nedostatkov, ak sa na stavbe vyskytnú
dodržanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
dohliadanie pri realizácii stavebných konštrukcií a pracovných postupov
riešenie technických otázok s dodávateľom stavby
kontrola vedenia a podpisovanie stavebného denníka
zastupovanie investora tak, aby celkové náklady neprekročili rozpočet a
dodržala sa lehota výstavby
zúčastnenie sa na kolaudačnom rozhodnutí a dohliadanie na odstránenie
kolaudačných chýb
predpokladaný čas realizácie diela je 12 kalendárnych mesiacov.

Kritérium hodnotenia ponúk a skladba ceny:
Kritérium hodnotenia ponúk:

najnižšia cena spolu s DPH

Cena počas trvania zmluvy bez DPH:

......................................................... €

Výška DPH:

......................................................... €

Cena počas trvania zmluvy spolu s DPH:

......................................................... €

