Druh verejného obstarávania :
Zákazka na dodanie služby – činnosť stavebného dozoru na stavbe „Miestna komunikácia Vlachy“
Verejný obstarávateľ : OBEC Vlachy

Výzva na predloženie cenovej ponuky
zákazka na dodanie služby v zmysle §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
pre verejného obstarávateľa v zmysle §6 ods.1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. zákona
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, na zákazku, ktorá nie je bežne dostupná nakoľko nespĺňa parametre § 9b zákona
o verejnom obstarávanív platnom znení a nespadá do limitu podlimitných zákaziek v zmysle
§ 4 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení
Č j. : 8/2016

1.

Verejný obstarávateľ:
Sídlo :
Štatutárny zástupca :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
E-mail :
Telefón :

Vo Vlachoch 21. 01.2016

Obec Vlachy
Obecný úrad Vlachy, Vlachy 126, 032 13 Vlachy
Ladislav Guoth, starosta obce
00315877
2020574897
Prima banka Slovensko a.s.
8107105001/5600
info@obecvlachy.sk
044 5593121, 0948707067

Kontaktná osoba pre získanie informácii, súťažných podkladov a zabezpečenie prieskum
trhu: Dana Kičinová.
Adresa: Moyzesova 177, 033 01 Liptovský Hrádok
Telefón: 0910 955 456, 044 – 5224411, e-mail: dana.kicinova@gmail.com
O súťažné podklady môžte požiadať emailom do termínu predloženia ponuky.
2. Predmet zákazky: zabezpečenie mandátnej zmluvy na dodanie služby na výkon
stavebného dozoru na stavbe „Miestna komunikácia Vlachy“, v súlade
s vypracovanou dokumentáciou DESIGNCRAFT s.r.o., Vrbická 1948, 03101 Liptovský
Mikuláš. Podmienka účinnosti mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru bude, že
sa bude vykonávať iba vtedy ak na stavbu „Miestna komunikácia Vlachy“, obec získa
nenávratné finančné prostriedky od príslušného poskytovateľa pomoci, v ktorej zastúpení
koná Pôdohospodárska platobná agentúra s príjemcom pomoci, ktorým je verejný
obstarávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného
príspevku (ďalej len NFP) a dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania. V
prípade, že verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o získaní NFP, má právo verejný
obstarávateľ využiť inštitút odkladacej podmienky a mandátnu zmluvu zrušiť.
3. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: intravilán obce Vlachy, parc. č. KNC

489/2 v k. ú. Vlachy
Doba výstavby : od odovzdania a prevzatia staveniska 50 kalendárnych dní,
predpokladaný termín realizácie je rok 2016
Začatie stavby je podmienené odovzdaním a prevzatím staveniska, po nadobudnutí
účinnosti zmluvy o dielo s dodávateľom stavby.
Termín začatia stavby je: do 7 kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia
staveniska.
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4. Druh zákazky:

Je to zákazka na dodanie služby. Výsledkom prieskumu trhu bude mandátna zmluva
s peňažným plnením. Uchádzač musí vlastniť oprávnenie na dodanie predmetu zákazky.
CPV kód hlavný slovník:
Kategória:

71521000-6
12 - Architektonické a inžinierske služby

5. Popis predmetu zákazky a jeho rozsah :

Stavebný dozor stavebných prác bude vykonávať zástupca objednávateľa, ktorý sleduje či
práce sú vykonávané v súlade so zmluvou s dodávateľom stavby, podľa projektu stavby a
podľa dohodnutých podmienok.
Autorom projektu „Miestna komunikácia Vlachy“ je DESIGNCRAFT s.r.o., Ing. Ján
Mudrik, Vrbická 1948, 03101 Liptovský Mikuláš. Stavebné povolenie vydal spoločný
stavebný úrad so sídlom v Liptovskom Mikuláši pre obec Vlachy.
Stavebný dozor ma nasledovný rozsah oprávnenia:
odovzdať pracovisko podľa zmluvy o dielo s dodávateľom stavby
organizovať a viesť operatívne porady a kontrólne porady
vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác
predkladať stanovisko k doplnkom a zmenám projektu
kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť platobných dokladov
kontrolovať práce a dodávky ďaľším postupom zakryté alebo zneprístupnené
spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru
v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie
prípadných vád v projekte
kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
kontrolovať ich výsledky a požadované doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných
ukončených prác a dodávok (resp. protokoly, certifikáty)
vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd
kontrolovať postup prác v súlade so zmluvou o dielo s dodávateľom stavby
dohodnúť termíny odstránenia vád a nedorobkov, kontrolovať a potvrdzovať ich
odstránenie, vyjadrovať sa k zmenám temínov
v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie
bezpečnosti ohrozujúcej život alebo zdravia pracovníkov na stavbe alebo iných osôb na
ppracovisku alebo v jeho bezprostrednom okolí, prerušiť alebo zastaviť práce
zhotoviteľa
6. Spôsob predloženia ponuky :
Uchádzač, ktorý je oprávnený dodať predmet zákazky predloži iba jednu cenovú ponuku.
Ponuky sa predkladajú v písomnej forme v uzatvorenom obale s označením: obchodného
názvu uchádzača a označenie súťaže „Prieskum trhu – Stavebný dozor na stavbu
Miestnu komunikácia Vlachy“ s výzvou NEOTVÁRAŤ, na adresu: Obec Vlachy,
Obecný úrad, Vlachy 126, 032 13 Vlachy
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na vyššie uvedenú adresu.
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 29.01.2016 o 11.00 hod. miestneho času.
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Ponuka musí obsahovať: cenovú ponuku na celý predmet obstarávania. Návrh ceny musí
byť uvedený podľa „Prílohy č.1“. Cena musí byť uvedená, bez DPH, DPH20% a s DPH,
ak uchádzač nie je platcom DPH uvedie to v cenovej ponuke.
V cenovej ponuke uvedie uchádzač aj telefonický a emailový kontakt, cenová ponuka musí
byť podpísaná uchádzačom.
7. Otváranie obálok s ponukami:
Otváranie obálok je neverejné a uskutoční sa: 29.01.2016, na adrese Obecného úradu
Vlachy.
8. Vyhodnotenie ponúk:
Vyhodnotenie vykoná starosta obce.
8.1 Kritériom na vyhodnotenie súťažných ponúk je: najnižšia cena.
Do hodnotenia budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené v
súťažných podkladoch.
Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude hodnotená celková cena zákazky bez
DPH a pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH bude hodnotená cena zákazky vrátane
DPH.
8.3 Hodnotenie ponúk podľa stanoveného kritéria:
Ponuke s najnižšou celkovou cenou bude určené prvé poradie -1bod. Ostatné ponuky
budú zaradené do poradia podľa výšky ponúknutej celkovej ceny (druhé poradie – 2
body, atď.).
9. Podmienky verejného obstarávateľa:
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, predložením cenovej ponuky znáša
uchádzač bez finančného nároku voči obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledky
prieskumu.
b) Ponuky doručené na adresu verejného obstarávateľa v zmysle súťažných podmienok
v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť
dokumentácie súťaže – prieskumu.
c) Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorý musí spĺňať odborné požiadavky na
výkon stavebného dozoru a musí byť držiteľom osvedčenia o
odbornej
spôsobilosti na výkon stavebného dozoru na pozemné alebo inžinierske stavby
d) Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom
alebo českom jazyku. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí
trvalé zachytenie jej obsahu. Ponuka musí byť čitateľne vyhotovená písacím strojom
alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky.
e) Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku musia byť v ponuke predložené
ako prvopisy / originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je určené inak.
f) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prieskum nevyhodnocovať a zrušiť ho, ak ani
jeden uchádzač nedoručil ponuku, ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá
požiadavkám určených verejným obstarávateľom, alebo ak sa podstatne zmenili
okolnosti, za ktorých bola súťaž - prieskum vyhlásená a nebolo možné ich predvídať.
10. Zdroj finančných prostriedkov: Výkon stavebného dozoru bude financovaný
z nenávratných finančných prostriedkov od príslušného poskytovateľa pomoci. V
prípade, že verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu o získaní NFP, má právo verejný
obstarávateľ využiť inštitút odkladacej podmienky a zmluvu zrušiť.
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11. Zmluvný vzťah – mandátna zmluva, bude uzatvorená v lehote viazanosti súťažných
ponúk. Zmluva bude uzatvorená s úspešným uchádzačom.
12. Lehota viazanosti cenovej ponuky je stanovená do 29.02.2016.
13. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe
zadávania zákazky nie je možné podať námietky.
14. Verejný obstarávateľ zruší súťaž ak cenové ponuky presiahnu limit jednoduchej zákazky podľa §9
ods.9 , ktorá nespadá do limitu podlimitných zákaziek resp. ak sa vyskytnú dôvody, ktoré v čase
vyhlásenia prieskumu nemohol predvídať.

Schválil: Ladislav Guoth, starosta obce

.....................................................

Vypracoval: Dana Kičinová

.....................................................

Príloha výzvy:
1) Príloha č. 1 – Identifikačné údaje a cenová ponuka – návrh
2) Príloha č.2 – Projektová dokumentácia

Predpoklad – harmonogram VO :
a.) Verejné obstarávanie: 01/2016
b.) Doručenie výzvy min. trom uchádzačom na základe rozhodnutia verejného obstarávateľa
elektronickými prostriedkami a zverejnenie výzvy na web stránke obce: 22.01.2016
c.) Predloženie ponuky: do 29.01.2016 do 11.00 hod.
d.) Otváranie ponúk a vyhodnotenie ponúk - neverejné – predpoklad : 29.01.2016
e.) Oznámenie výsledkov všetkým uchádzačom telefonicky starostom obce : do 01.02.2016
f.)

Podpis zmluvy s úspešným uchádzačom : 03.02.2016
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