OBEC Smolnícka Huta
IČO: 00329584, tel: +421 53 / 488 77 04, e-mail: obec@smolnickahuta.sk
Obecný úrad, Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolnícka Huta

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Mikulíková

Smolnícka Huta
14.12.2015

Vec: Výzva na predkladanie ponúk – zaslanie
V súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sme si vytipovali aj Vás ako možného dodávateľa na
poskytnutie služby, ktorá nie je bežne dostupná na trhu a žiadame Vás o zaslanie cenovej ponuky.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Úradný názov:
Smolnícka Huta
Sídlo:
Obecný úrad, Smolnícka Huta 1
055 65 Smolnícka Huta
IČO:
000329584
Kontaktné miesto:
Obecný úrad, Smolnícka Huta 1, 055 65 Smolnícka Huta
Kontaktná osoba:
Marián Pohly, starosta obce
Telefón:
0905 257 732
E-mail:
obec@smolnickahuta.sk
2. Názov predmetu obstarávania: Vypracovanie projektovej dokumentácie na dielo:
„Miestna kanalizácia v obci Smolnícka Huta”
3. Slovník spoločného obstarávania ( Kód CPV):
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:

12 615,00 EUR bez DPH

5. Podrobný opis predmetu zákazky– požiadavka na rozsah poskytnutia služby:
- Projektová dokumentácia musí riešiť výstavbu miestnej kanalizácie v obci o dĺžke 6340 m a do 500 EO
- Kanalizácia bude riešená ako gravitačná s možnosťou napojenia prípojok rodinných domov a búdou
vyššej vybavenosti obce. Bude ukončená kanalizačnou šachtou na pozemku budúcej ČOV
- ČOV nie je predmetom projektu.
- Projekt musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy platné v EÚ a SR a musí
byť ekonomický z pohľadu realizácie a taktiež z pohľadu prevádzky a údržby
- Projekt bude vyhotovený pre územné konanie, stavebné povolenie s položkovým
rozpočtom/Výkazom výmer
- Cenová ponuka musí zahŕňať spracovanie textovej časti pre zabezpečenie vyjadrení dotknutých
správcov sietí ako aj pre vyjadrenie budúceho správcu kanalizácie
- Projekt bude odovzdaný 6 x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD nosiči, ktoré budú
zahrnuté v dohodnutej cene diela.
- Predpokladaná hodnota stavebnej časti diela je 1 268 000,00 € s DPH
6. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
a) Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku miesta poskytnutia služby a jeho okolia tak, aby si
sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať na prípravu a spracovanie
ponuky.
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b) Obhliadka miesta poskytnutia služby bude vykonaná dňa 21.12.2015 o 09,00 hod. Stretnutie
účastníkov pri Obecnom úrade Smolnícka Huta.
7. Požiadavky na cenovú ponuku:
a) Cenu uveďte v eurách bez DPH a s DPH. Ak nie ste platcom DPH uveďte to v ponuke.
b) Navrhovaná cena by mala zahŕňať všetky Vaše náklady (doprava na miesto určenia, primeraný zisk
a pod.) v zmysle zákona o cenách.
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Smolnícka Huta
9. Obsah ponuky- podmienky účasti:
1. Doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby (kópia).
2. Cenová ponuka
3. Zmluva
10. Rozdelenie predmetu zákazky: Nie
11. Možnosť predloženia variantných riešení: Nie
12. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky: 90 dní od uzavretia zmluvy
13. Lehota na predkladanie ponúk:
a) lehota na predkladanie ponúk je do 28.12.2015. Doručenie poštou alebo osobne na adresu verejného
obstarávateľa. V prípade doručenia poštou musí byť ponuka doručená v stanovenej lehote.
b) adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť je uvedená v bode 1 tejto výzvy;
c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR;
d) obálka musí byť zreteľne označená nápisom „neotvárať – VO – kanalizácia“, ako aj obchodným
menom a adresou sídla alebo miesta podnikania uchádzača a adresou verejného obstarávateľa.
Uvedené označenie nám umožní otvorenie ponúk a ich vyhodnotenie transparentne v rovnakom termíne
a naraz (napriek tomu, že zákon o VO nám to neurčuje).
14. Kritériá na hodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH
15. Podmienky financovania: Predmet zákazky bude financovaný z dotačných prostriedkov a vlastných
zdrojov. Cena uvedená v ponuke je záväzná počas celého obdobia platnosti zmluvy.
Verejný obstarávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Splatnosť faktúr je 30 dní po
protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela.
16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
a) Táto Vaša ponuka bude podkladom pre obstarávateľa v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. pre výber
dodávateľa v rámci zadania zákazky v súlade s § 9 ods.9, preto z nej nevyplývajú pre našu
organizáciu žiadne zmluvné záväzky.
b) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
c) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Osoba určená pre styk s uchádzačmi:
Za VO - Ing. Oľga Mikulíková, mobil: 0917 461 135, e-mail: mkbstav@mkbstav.sk
Za technické riešenie – Marián Pohly, mobil: 0905 257 732
.

S pozdravom

Marián Pohly
starosta obce
Príloha: Zmluva
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NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na dielo:
„Miestna kanalizácia v obci Smolnícka Huta”

Obchodné meno, názov uchádzača:

IČO:

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

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

Adresa, sídlo uchádzača:

Telefón:

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

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

Štatutárny zástupca uchádzača:

E-mail:

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

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

p.č.

Predmet

M.j.

1

Cena za vypracovanie PD

PD

Cena bez DPH

Cena s DPH

Sme platcami DPH/ nie sme platcami DPH nehodiace sa preškrtnite)

V .................................. dňa ....................

...............................................................
Podpis
Meno a priezvisko a tituly štatutárneho
zástupcu uchádzača
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ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č.j.:

/2015

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Medzi:
Objednávateľom:
so sídlom:
v zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Telefón:

Obec Smolnícka Huta
055 65 Smolnícka Huta 1
Marián Pohly – starosta obce
00329584
2021259449
VÚB banka
26724592 /0200
+421 905 257 732
/ďalej len „objednávateľ“/

a
Zhotoviteľom:
sídlo:
zastúpený štatutárnym orgánom:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie :
číslo účtu vo formáte IBAN:
zapísaný v Obchodnom registri vedenom ............................., oddiel .......... vložka č...................

/ďalej len „zhotoviteľ“/

I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa projektovú dokumentáciu na dielo
„Miestna kanalizácia v obci Smolnícka Huta”.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa dielo zhotoviť a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi
za vykonanie diela dohodnutú cenu.
3. Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení projektovej dokumentácie v šiestich páre (tlačenej forme) a 1x v
digitálnej forme na CD nosiči, ktoré sú zahrnuté v dohodnutej cene diela.
4. Na požiadavku objednávateľa zhotoviteľ zhotoví ďalšie vyhotovenia za skutočné náklady ich zhotovenia,
v počte požadovanom objednávateľom.

II.
Doba plnenia
1. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje spracovať dokumentáciu: do 90 dní od podpísania zmluvy
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2. Túto zmluvu možno ukončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinnosti.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy:
a) ak zhotoviteľ neakceptuje požiadavky objednávateľa v súlade s čl. V. ods. 7 tejto zmluvy,
b) ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy objednávateľovi do 20 dní odo dňa uplynutia lehoty
uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy,
c) odovzdané dielo nebude spĺňať podmienky uvedené v čl. V. ods. 4 tejto zmluvy.
5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neuhradí cenu za zhotovenie diela do 30
dní po uplynutí lehoty splatnosti faktúry v súlade s čl. IV ods. 2 tejto zmluvy.
6. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinky jeho doručením druhej zmluvnej strane.

III.
Cena diela
1.

Dohodnutá zmluvná cena vychádza zo záväzného
verejného obstarávania.

cena bez DPH v EUR
.........................................

ponukového

rozpočtu, získaného na základe

cena s DPH v EUR
.........................................

Sme platcami DPH/ nie sme platcami DPH ( nehodiace sa preškrtnite)

IV.
Platobné podmienky
1. Podkladom pre zaplatenie ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom, ktorá musí obsahovať
minimálne náležitosti potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie, ak
neobsahuje všetky náležitosti podľa tejto zmluvy. Vrátením faktúry sa plynutie lehoty splatnosti prerušuje.
2. Lehotu splatnosti faktúry zmluvné strany dohodli na 30 dní, ktorá začína plynúť odo dňa doručenia
faktúry na adresu objednávateľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu diela v dohodnutej lehote splatnosti.

V.
Podmienky vykonania diela
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť potrebnú súčinnosť zhotoviteľovi .
2. Objednávateľ súhlasí, aby zhotoviteľ dielo vykonal aj s inými poverenými osobami, ktoré nie sú
pracovníkmi zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za spracovanie diela inými osobami v súlade s § 538 Obchodného zákonníka v
plnom rozsahu, akoby ho vykonával sám.
4. Projekt bude vyhotovený pre územné konanie, stavebné povolenie s položkovým rozpočtom/Výkazom
výmer. Bude zahŕňať spracovanie textovej časti pre zabezpečenie vyjadrení dotknutých správcov sietí ako
aj pre vyjadrenie budúceho správcu kanalizácie.
5. Zhotoviteľ diela je vlastníkom predmetu zmluvy. Vlastnícke právo prechádza na objednávateľa odovzdaním
predmetu zmluvy alebo jeho časti zhotoviteľom .
6. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí diela v sídle objednávateľa.
7. Zhotoviteľ diela sa zaväzuje akceptovať všetky požiadavky objednávateľa na rozšírenie predmetu diela.
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VI.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

1. V prípade, že objednávateľ nezaplatí v lehote splatnosti fakturovanú sumu, berie na vedomie, že
zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovať úroky z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení
zákona č. 9/2013 Z.z. a v znení §1 ods.1 vládneho nariadenia č. 21/2013 k Obchodnému zákonníku.
2. V prípade, že zhotoviteľ nedokončí dielo riadne a včas je objednávateľ oprávnený účtovať zmluvnú
pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania po termíne dokončenia a predania diela.

VII.
Záručná doba
1. Zhotoviteľ diela poskytuje objednávateľovi záručnú dobu 2 roky. Záručná doba začína plynúť od
odovzdania a prevzatia diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po záručnej dobe, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti.

VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od odovzdania PD.
2. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy sa uskutočnia vo forme písomných dokladov na základe
súhlasného prejavu oprávnených zástupcov zmluvných strán.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane dve
vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu so všetkými jej
ustanoveniami ju vlastnoručne podpisujú.
5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Smolnícka Huta: dňa ....................

za objednávateľa:

................................ dňa ....................

za zhotoviteľa:

Marián Pohly
starosta obce
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