Výzva na predloženie ponuky.
Obec Hodruša-Hámre, Dolné Hámre č. 185, 966 61 Hodruša-Hámre

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Obec Hodruša-Hámre, 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
Projektová dokumentácia - ,, ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI
HODRUŠA - HÁMRE “
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Obec Hodruša-Hámre
Sídlo: Dolné Hámre č. 185, 966 61 Hodruša-Hámre
Štatutárny zástupca: Jozef Uram
IČO:

00 320 617

DIČ:

2021111389

IČ DPH:

Neplatca DPH

Tel.:

0908 933 036

Fax:

-

E-mail:

sekretariat@hodrusa-hamre.sk

Internetová stránka: www.hodrusa-hamre.sk
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s. Žarnovica,
Číslo účtu.:

SK54 0200 0000 0000 0082 8422

2.

Miesto predloženia/doručenia ponuky: Rastislavova 3486/18, 05801 Poprad

3.

Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Erik Žuffa

4.

Predmet obstarávania: Projektová dokumentácia na predmet zákazky - „ZNÍŽENIE
ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI HODRUŠA - HÁMRE “

5.

Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:
Zmluva o dielo

6.

Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania): Predmetom je spracovanie
projektovej dokumentácie stavby v rozsahu realizačnej dokumentácie vyššie uvedeného projektu,
ktoré pozostávajú najmä z týchto činností:
-

vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane zmien, variantných riešení a doplnkov, ktorá
bude obstaraná verejným obstarávaním v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákov v znení neskorších predpisov1 v
maximálnej výške 3 – 5 % COV nastavebné práce nasledovne: 5 % pri COV na stavebné
práce do (vrátane) 750 000 EUR, 3 % pri COV na stavebné práce nad 750 000 EUR

-

plán organizácie výstavby vrátane projektu dopravného značenia,
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-

zameriavacie práce (zameranie súčasného stavu stavby a iné)

7.

Predpokladaná hodnota zákazky: 13 566,67 - € bez DPH

8.

Miesto dodania predmetu zákazky: Obec Hodruša-Hámre, Dolné Hámre č. 185, 966 61
Hodruša-Hámre

9.

Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: Dĺžka
spracovania projektovej dokumentácie v rozsahu realizačnej dokumentácie bude dohodnutá v
zmluve o dielo po predložení cenových ponúk a ich následnom vyhodnotení.

10. Financovanie predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov
EU z pripravovanej výzvy Operačného programu:Kvalita životného prostredia, a z vlastných
prostriedkov verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ nebude poskytovať zálohy a
preddavky.
11. Lehota na predloženie ponuky: Ponuky je potrebné predložiť do 04.09.2017 do 16.00 hod.
12. Spôsob predloženia ponuky: mailom (na email sutaz2017@gmail.com), osobne,
prostredníctvom pošty alebo iného doručovateľa.
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
Jediným kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka
bude vyhodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou –
najnižšou cenou za daný predmet zákazky dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú
priradené miesta podľa výšky navrhovanej ceny.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky
verejného obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú.
Verejny obstaravatel' takuto cenovu ponuku prljme a ostatnym uchadzacom oznami, ze v procese
verejneho obstaravania neuspeli.
14. Pokyny na zostavenie ponuky: Uchádzač predloží cenovú ponuku v slovenskom alebo českom
jazyku verejnému obstarávatel'ovi v zalepenej obalke s označením: "Ponuka: sút'az -neotvárať'" a
s označením heslom sút'aže Projektová dokumentácia " ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI HODRUŠA - HÁMRE ". Navrhovaná zmluvná cena musí
byt' stanovená podl'a zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
vyhlasky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenovú ponuku uchádzač uvedie v členení: suma bez DPH, hodnota
DPH, suma vrátane DPH. Ak ucádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnu cenu
celkom v EUR. Na skutocnost', že nie je platcom DPH upozorní v ponuke označením "Nie som
platcom DPH" a v cenovej ponuke uvedie konečnú cenu.
Miesto predkladania ponúk: Rastislavova 3486/18, 058 01 Poprad
Variantné riešenie: Neumožňuje sa predlozit' variantne riesenie. Rozdelenie plnenia zakazky:
Predmet zakazky nie je rozdelený na časti. Ponuku je potrebné predložit' na celý predmet zákazky.
-

Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje: uviesť podľa predmetu
zákazky:
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.

b.

Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať
podľa určených kritérií)

c.

Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu resp.
uskutočňovať stavebné práce. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u
fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).

15. Otváranie ponúk: Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 04.09.2017 o 18.00 hod.
v Poprade, Rastislavova 3486/18, 05801 Poprad
16. Postup pri otváraní ponúk: Otváranie ponúk je neverejné.
17. Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Erik Žuffa,
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tel.č.:0911905137 , email: erikzuffa13@gmail.com
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejny obstaravatel' bude pred podpisom Zmluvy požadovat' od úspešneho uchádzača d'alšie
doklady::
-

Doklad o oprávnení poskytovať službu. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra,
u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

S úctou,

Poprad, 24.08.2017
Erik Žuffa

splnomocnenec
Prílohy:
Príloha č.1 - „vzor Zmluvy“
Príloha č.2 – Návrh na plnenie kritérií
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
Verejný obstarávateľ: Obec Hodruša-Hámre,

Dolné Hámre č. 185, 966 61 Hodruša-Hámre
Predmet zákazky: Projektová dokumentácia „ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ
V OBCI HODRUŠA - HÁMRE“
Identifikačné údaje uchádzača:
- názov (obchodné meno): .......................................................................................................................
- adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača: ................................................................................
................................................................................................................................................................
- IČO: .............................
- Tel. č.: ....................................
- Email: ..................................................................

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
NA VYHODNOTENIE PONÚK

Cena bez DPH
za celý predmet zákazky:

........................................ EUR
slovom: ................................................................

........................................ EUR
Hodnota DPH 20 %:

Cena s DPH za celý
predmet zákazky:

slovom: ................................................................

........................................ EUR
slovom: ................................................................

Som*/Nie som* platcom DPH. (*Nehodiace sa prečiarknuť!)
V .............................................. dňa: ..........................

.............................................................
Odtlačok pečiatky a a titul/-y, meno/-á, priezvisko/-á
a podpis/-y štatutárneho / nych zástupcu / ov
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ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl., Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.

I.

ZMLUVNÉ STRANY
1. Objednávateľ :

II.

Obec Hodruša-Hámre
Dolné Hámre č. 185, 966 61 Hodruša-Hámre

Zastúpený :
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach :
- o zmluvných vzťahoch :

Jozef Uram

Bankové spojenie :

Všeobecná úverová banka, a. s. Žarnovica
č.ú.: 00 0082 8422/0200
IBAN : SK54 0200 0000 0000 0082 8422
IČO : 00 320 617
DIČ : 2021111389

Jozef Uram
Jozef Uram

2. Zhotoviteľ:

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

Zastúpený :
Oprávnený rokovať
- o technických otázkach :
- o zmluvných vzťahoch :
Bankové spojenie :

........................
........................
........................
........................
č.ú. : ........................
IBAN : ........................
IČO : ........................
DIČ : ........................
IČ DPH : ........................

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka.
2. Východiskové podklady :
Názov stavby
: ,, ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI
HODRUŠA - HÁMRE “
Miesto stavby
: Hodruša-Hámre
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Investor
: Hodruša-Hámre
III.
PREDMET PLNENIA
Predmetom tejto zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre
stavebné konanie v podrobnostiach pre realizáciu stavby : ,, ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ
NÁROČNOSTI OBJEKTU MŠ V OBCI HODRUŠA - HÁMRE “

IV.

ČAS PLNENIA

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je : do .........................
2. Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok čl. III. odovzdaním projektu stavby v rozsahu pre
stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby.

V.

CENA

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle Zákona č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena maximálna, vyhlášky
MF SR č.87/1996 Z.z, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a Výmeru MF SR č. R-3/1996 (príloha č.22 k výmeru MF č.R-1/1996 v znení prílohy č.2 k výmeru
MF SR č.R-3/1996) v znení neskorších predpisov.

Navrhovaná zmluvná cena podľa čl. III. 1 je :

Cena bez DPH
DPH 20%
Cena celkom

......... ,-EUR
......... ,-EUR
......... ,-EUR

Slovom : ........................... EUR.
Cena za predmet obstarávania je stanovená ako maximálna.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela podľa čl. III. uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 30 dní od vystavenia faktúry.

2. V prípade omeškania peňažného záväzku v náväznosti na § 369 Obchodného zákonníka zaplatí
objednávateľ zhotoviteľovi úrok z omeškania 0,05 % za každý deň omeškania.

3. V prípade omeškania odovzdania predmetu plnenia zo strany zhotoviteľa, ten zaplatí zmluvnú pokutu vo
výške 0,05% z ceny za každý deň omeškania.
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4. V prípade, že dôjde ku zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa
bez podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ má právo vyfaktúrovať ku dňu
odstúpenia, resp. zrušenia zmluvy skutočne vykonané práce vzájomne zápisnične dohodnuté.

VII.

ZÁRUČNÁ

DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA V ADY

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za zmeny v projekte stavby, ktoré by vyplynuli z vydania nových zákonov a
noriem po odovzdaní projektu stavby.

3. Záručná doba je 48 mesiacov, začína plynúť odo dňa odovzdania projektu stavby objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť prípadné vady projektu stavby do 15 dní od uplatnenia
oprávnenej reklamácie objednávateľa.

VIII.

SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA

Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá predmet zmluvy v súlade s podmienkami zmluvy podľa týchto podkladov
objednávateľa:
- Polohopisné a výškopisné zameranie predmetného územia.
- Aktuálny list vlastníctva a snímok z pozemkovej mapy parcely na ktorej bude umiestnená stavba

IX. O S T A T N É U S T A N O V E N I A

1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely vyplývajúce z tejto
zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na používanie tretím osobám je podmienené
výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ projekt na iné účely bez súhlasu zhotoviteľa,
má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal.
Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.

2. Zhotoviteľ vypracuje a dodá projekt stavby v rámci dohodnutej ceny v šiestich vyhotoveniach, vrátane
elektronickej verzii na CD nosiči..

3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude
riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných
strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
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4. Ak dohody uzavreté podľa bodu IX.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku musí byť
súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. Táto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto
zmluve.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie predmetu plnenia v rozsahu čl. III tejto zmluvy.

X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie
návrhu zmluvy sa stanovuje do ..............2017.

2. Zmeniť, alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna strana požiada o rozhodnutie súd.

4. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a dve
zhotoviteľ.

5. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť deň po
zverejnení na WEB stránke obce.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanou
službou, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými
osobami v zmysle všeobecne zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.

V Hodruša-Hámre, dňa ......................

V .......... , dňa ..........2017

Objednávateľ

Zhotoviteľ
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