Výzva na predloženie ponuky

Obec Smolenice
SNP 52, 919 04 Smolenice

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Smolenice, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky
Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt
„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Smolenice
Sídlo: Obecný úrad Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice
Štatutárny zástupca: Anton Chrvala, starosta obce
IČO: 00312983
DIČ: 2021175684
IČ DPH:
Tel.: +421 335 571 100
E-mail: starosta@smolenice.com
Internetová stránka: www.smolenice.com
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK6402000000000004224212

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice

3.
4.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing. Viktória Szebellaiová, viktoria.szebellaiova@eufc.sk
Predmet obstarávania: Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt
„Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Smolenice“

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo podľa § 536 Obchodného zákonníka v
znení neskorších predpisov.

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia (ďalej PD) bude vypracovaná v rozsahu:
 DÚR – Dokumentácia pre územné rozhodnutie, pre opatrenia podliehajúce ÚR, vodoprávnemu
konaniu,
 DSP – Dokumentácia pre stavebné povolenie pre opatrenia podliehajúce SP, vodoprávnemu
konaniu,



EIA - Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie - vypracovanie zámeru pre opatrenia podliehajúce zisťovaciemu
konaniu



Hydraulické výpočty – preukázanie účinnosti navrhnutých opatrení na základe distribuovaného
zrážko-odtokového modelu s uvažovaním zrážok ovplyvnených klimatickými zmenami .

Popis prác:
Všetky stupne PD budú spracované v súlade s normami SR a EÚ a platnými právnymi predpismi a budú
obsahovať podľa druhu a účelu stavby časti dané obsahom vyhlášky č. 453/2000 Ministerstva životného
prostredia SR, §9 odsek 1. Tieto časti budú zmluvne upravené.
Výstupy projektových prác predstavujú najmä:
Projektová dokumentácia:
Textová časť
•
Sprievodná správa
•
Súhrnná technická správa
Výkresová časť
•
Celková situácia stavby – zastavovací plán s vyznačením
•
Vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne
stavieb
•
Stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy,
rezy a pohľady obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby, polohové a výškové usporiadanie
stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia
Súčasťou ceny je súčinnosť pri výkone inžinierskej činnosti.
Stavebník si zabezpečí vyjadrenia dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí podľa zákona č.
50/1976 Zb pre potreby územného a stavebného povolenia. V prípade, že mu budú vydané záporné
stanoviská alebo súhlasné vyjadrenie s výhradami, bude stavebník požadovať od dodávateľa PD bezplatné
a bezodkladné odstránenie pripomienkovaných závad.
Projektované diela sa musia riadiť vyhlásenou výzvou č. OPKZP-PO2-SC211-2018-40, t. j. všetky položky
výkazu výmer musia spĺňať požiadavku oprávnených nákladov.
Je potrebné doložiť komplexné posúdenie účinku navrhnutých opatrení formou hydraulického výpočtu, kde
sa preukáže na základe výsledkov distribuovaného zrážko-odtokového modelu postaveného nad povodím,
ktoré aktívne prispieva k tvorbe prúdenia povrchovej vody nad jednotlivými objektami, že návrh opatrení je
dostatočný pre návrhové zrážky v zmysle platných STN a EN a aj pri uvažovaní pôsobenia klimatických
zmien ovplyvňujúcich zrážkovú činnosť.
Celková projektová dokumentácia vrátane rozpočtov a výkazov výmer bude vypracovaná a odovzdaná:
•
v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej podobe a
•
1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a rozpočty a výkazy výmer vo
formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči pre verejného obstarávateľa a
•

1 x projektová dokumentácia v digitálnej podobe vo formáte pdf a neocenené výkazy výmer vo
formáte xls na CD, DVD alebo USB nosiči pre uchádzača. Všetko musí byť zahrnuté v ponukovej
cene.

Problémy s odvádzaním zrážkových vôd sú spôsobené najmä topografickým usporiadaním územia a
absenciou odvodňovacích priekop.
Predmetom projektu bude riešenie dvoch oblastí – pri kultúrnom dome a pri základnej škole. Plochy pri
kultúrnom dome sú riešené ako spevnené plochy parkoviska a priľahlý pozemok je zatrávnený. Zrážkové
vody zo spevnených plôch je možné odviesť do dažďovej záhrady na priľahlých trávnatých pozemkoch a
spevnenú plochu parkoviska je možné nahradiť polopriepustnou zatrávňovacou dlažbou. Pri základnej
škole je možné riešenie odvádzania zrážkových vôd do objektu dažďovej záhrady a zároveň je možné
nahradiť časť spevnených asfaltových plôch polopriepustnou zatrávňovacou dlažbou.
7.
8.

Predpokladaná hodnota zákazky: 35.333,33 EUR bez DPH
Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Obec Smolenice, SNP 52, 919 04 Smolenice.
Termín dodania predmetu zákazky:
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9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou tejto výzvy
11. Financovanie predmetu zákazky: projekt bude financovaný z vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa a z prostriedkov získaných z fondov EÚ v rámci výzvy - OPKZP-PO2-SC211-201840
12. Lehota na predloženie ponuky: 03.08.2018 do 12:00h
13. Spôsob predloženia ponuky:
Ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou v lehote na predkladanie ponúk v uzavretom,
nepriehľadnom obale s uvedením obchodného mena a sídla alebo miesta podnikania uchádzača.
Obal musí byť označený textom: „Cenová ponuka - „Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce
Smolenice“ - Neotvárať“, alebo na e-mailovú adresu: viktoria.szebellaiova@eufc.sk .
V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: EUFC SK
s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci.
V prípade zaslania ponuky formou e-mailu postačuje sken originálnych dokumentov vrátane
podpisu a pečiatky uchádzača vo formáte PDF, prípadne vo formáte JPG.
14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia Celková cena služby s DPH. Do hodnotenia budú
zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky požiadavky uvedené vo výzve. Ponuky sa budú
vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk. Ponuka s najnižšou cenou sa umiestni na
prvom mieste v poradí, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí. Úspešná bude
ponuka na prvom mieste v poradí.
15. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač predloží celú ponuku, vrátane dokladov a dokumentov
v nej, v slovenskom jazyku. Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky predkladá
ponuku v pôvodnom jazyku a súčasne predloží úradný preklad do slovenského jazyka, okrem
dokladov predložených v českom jazyku.
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:
ako cena celkom bez DPH,
výška a sadzba DPH a
cena celkom vrátane DPH.
Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania.
Cenu v cenovej ponuke je nutné uviesť štruktúrovane a to nasledovne:
Cena za
Cena za
Cena spolu.
Zaplatenie ceny diela bude realizované vo fázach, podľa odovzdania jednotlivých častí verejnému
obstarávateľovi.
Bližšie platobné podmienky budú uvedené v zmluve o dielo.
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a.

Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre
daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu a pod.) s uvedením
predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: vyplnená Príloha č. 1

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce, ktorá je predmetom zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) v
nadväznosti na ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní. Kópia uvedeného dokladu
nemusí byť úradne overená.

16. Otváranie ponúk: 03.08.2018 o 14:00h, EUFC SK s. r. o., Kalnická cesta 8, 934 01 Levice
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17. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
18. Lehota viazanosti ponúk: 31.08.2018
19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Viktória Szebellaiová, osoba
zmocnená na úkony súvisiace s VO, viktoria.szebellaiova@eufc.sk
20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie
doklady:
-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky uvedené v tejto výzve meniť alebo toto
verejné obstarávanie zrušiť.
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného
obstarávania.
Predložená cenová ponuka musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu
zákazky.
Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne výhrady voči požiadavkám, pokynom a
špecifikáciám uvedeným v tejto výzve a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady,
ktoré by boli v rozpore s ňou alebo ktorá by bola inak neprijateľná
S úctou,
V Smoleniciach dňa 26.07.2018

..........................................................
Anton Chrvala, v.r.

Prílohy:

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 Výkres
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
Predložený v rámci zákazky s nízkou hodnotou podľa §117 zákona o VO
Dodávka služieb pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt „Vodozádržné opatrenia
v intraviláne obce Smolenice“
1. Základné údaje uchádzača:
Obchodné meno spoločnosti:
Adresa sídla spoločnosti:
Konateľ spoločnosti:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený:
Tel:
E-mail:
Názov predmetu
obstarávania:

Celková cena služby
bez DPH:
€

DPH:
%

Celková cena služby
s DPH:
€

Dodávka služieb pre
vypracovanie projektovej
dokumentácie pre projekt
„Vodozádržné opatrenia v
intraviláne obce
Smolenice“
SPOLU:
Som - nie som platcom DPH*.
Cenová ponuka je platná do (minimálne do 31.08.2018):

Dátum: .................................

...........................................
Meno a podpis oprávnenej osoby

---------* nehodiace sa prečiarknite
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