Mestský úrad, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov

VÝZVA
na predloženie cenovej ponuky
k predmetu zákazky s názvom

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Stropkov – budova MsÚ –
zníženie energetickej náročnosti budovy“
zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
1.

2.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:

Mesto Stropkov
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov
00 331 007
2020822496
JUDr. Ondrej Brendza, primátor mesta

Kontaktné miesto:
Kontaktná osoba:
Kontakt:

RamontBuilding s. r. o., Levočská 12, 080 01 Prešov
Mgr. Adriána Krajňáková, konateľ
obstarko@gmail.com, 0911 721 120

Úradné hodiny:
Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

7:30 - 11:30, 13:00 - 15:30
7:30 - 11:30, 13:00 - 15:30
7:30 - 11:30, 13:00 - 15:30
nestránkový deň
7:30 - 11:30

Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov predmetu zákazky:
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Stropkov – budova MsÚ –
zníženie energetickej náročnosti budovy“.

4.

Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb.
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5.

Spoločný slovník obstarávania (CPV):
Hlavný slovník: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov.

6.

Komplexnosť predmetu zákazky:
Ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.

7.

Opis a rozsah predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie stavby
„Stropkov – budova MsÚ – zníženie energetickej náročnosti budovy“, pozostávajúcej
z kompletnej projektovej dokumentácie vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer.
Súčasťou projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie vyššie uvedenej stavby bude:






polohopisné a výškopisné zameranie,
zameranie súčasného stavu budovy,
projektová dokumentácia v členení:
 zateplenie objektu (obvod, strecha, suterén),
 hydraulické vyregulovanie ÚK po zateplení,
 komplexná výmena ÚK vrátane rozvodov a vykurovacích telies,
 komplexná rekonštrukcia kotolne vrátane plynového tepelného čerpadla (stavebná
časť, statika, ÚK, ZTI, Eli, MaR),
 kompletná výmena osvetlenia s reguláciou osvetľovacej sústavy, prípadne
rozvodov,
 rekuperácia,
 bleskozvod,
 protipožiarne zabezpečenie stavby,
 podrobný výkaz výmer a rozpočet,
prerokovanie projektovej dokumentácie s účastníkmi stavebného konania.

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentácie bude energetický audit z júla 2016, ktorý
je k nahliadnutiu na adrese kontaktného miesta v rámci úradných hodín uvedených v bode 1.
tejto výzvy.
Uvedená stavba bude realizovaná v rámci projektu s názvom „Stropkov – budova MsÚ –
zníženie energetickej náročnosti budovy“, realizovaného na základe výzvy na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia,
Prioritná os 4 – Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch,
Investičná priorita 4.3 – Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a
využívania energie z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných
budov a v sektore bývania, Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov.
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Predmet zákazky bude dodaný v slovenskom jazyku v tlačenej forme v počte vyhotovení 6 ks
a v elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte vyhotovení 1 ks.
8.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania: Mesto Stropkov, Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov.
Termín dodania: najneskôr do 1 mesiaca odo dňa nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti
zmluvy o dielo.

9.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 19 916,67 EUR bez DPH.

10.

Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať
službu, 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.

11.

Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) Cenovú ponuku uchádzača v odporúčanom znení podľa tohto bodu.
b) Doklady podľa bodu 10 Podmienky účasti.
Odporúčané znenie cenovej ponuky je nasledovné:
„Cenová ponuka našej spoločnosti na dodanie predmetu zákazky s názvom Projektová
dokumentácia pre stavebné povolenie stavby „Stropkov – budova MsÚ – zníženie
energetickej náročnosti budovy“ je ............,- EUR celkom s DPH.“
Názov položky

Cena celkom
v EUR
bez DPH

DPH (20 %)

Cena celkom v
EUR
s DPH

Projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie stavby „Stropkov – budova
MsÚ – zníženie energetickej náročnosti
budovy“

12.

Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v EUR.
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Uchádzač uvedie navrhovanú zmluvnú cenu v zložení:




navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
výška a sadzba DPH,
navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.

Ak uchádzač nie je platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
13.

Predkladanie ponúk:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
Ponuky sa predkladajú v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: obstarko@gmail.com,
alebo v listinnej podobe v zalepenej obálke osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu
kontaktného miesta: RamontBuilding s. r. o., Levočská 12, 080 01 Prešov, ktorá musí
obsahovať nasledujúce údaje:





obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
názov a sídlo kontaktného miesta
text: „SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ!“
heslo súťaže „Stropkov – projektová dokumentácia“.

Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 06.10.2016.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté do
súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.
14.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom v EUR s DPH.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou za celý predmet zákazky, ktorý splnil podmienky
účasti verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ takúto cenovú ponuku
príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.

15.

Typ zmluvy a stanovenie zmluvných podmienok:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá bude obsahovať okrem
iného aj nasledujúce ustanovenia:
a) Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými
službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
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b) V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je objednávateľ oprávnený
uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to za každý aj začatý deň
omeškania.
16.

Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2016.

V Stropkove, dňa 29.09.2016

v.r. Mgr. Adriána Krajňáková
Konateľ, RamontBuilding s. r. o.
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