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

Výzva na predkladanie ponúk
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.
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 materskú školu pre 45 detí.
Objekt bude realizovaný ako novostavba.
3. Slovník spoločného obstarávania ( Kód CPV):
71242000-6 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
4. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:

7 551,00 EUR bez DPH

5. Podrobný opis predmetu zákazky– požiadavka na rozsah poskytnutia služby:
- Vypracovanie projektovej dokumentácie objektu Materskej školy v obci Smolnícka huta pre 45 detí.
Objekt bude realizovaný ako novostavba.
- Projekt pre (územné konanie) stavebné povolenie s podrobnosťami realizačného projektu, rozpočtom
a výkazom výmer, ktorý bude obsahovať min. tieto časti: Stavebná časť, Projekt požiarnej ochrany,
Statický posudok, Tepelnotechnický posudok, Elektroinštalácia, bleskozvod, Zdravotechnika, Prípojky
jednotlivých médií.
- 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 odovzdaný 6 x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme na CD nosiči, ktoré budú zahrnuté
v dohodnutej cene diela.
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.
b) Obhliadka miesta poskytnutia služby bude vykonaná dňa 11.11.2015 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
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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: 60 dní od uzavretia zmluvy
13. Lehota na predkladanie ponúk:
a) lehota na predkladanie ponúk je do 18.11.2015. 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 – projekt MŠ“, 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. Kritéria 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
.
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Príloha: Zmluva
NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie na materskú školu pre 45 detí novostavba“

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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