V Ý Z V A
ku predloženiu ponuky
podľa § 9 odsek 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov neskorších zmien a doplnkov
na poskytnutie služby s názvom
„Byty nižšieho štandardu Sečovce – 20 b.j. - zhotovenie projektovej dokumentácie“

1. Verejný obstarávateľ:
Názov: Mesto Sečovce
IČO: 00331899
Kontaktná osoba: Ing. Ján Lukáč Sídlo:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,
078 01 Sečovce
Telefón: 0566782437
Fax: 0566782714 E-mail: jan.lukac@secovce.sk, emil.mati@giraltovce.sk
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 (ďalej len ,,zákon o verejnom obstarávaní“)
Vás
vyzýva
na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky zhotovenie projektovej dokumentácie s
názvom „Byty nižšieho štandardu Sečovce – 20 b.j.“ pre potreby verejného obstarávateľa.
2. Opis predmetu zákazky:

Jedná sa o zhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu na
ulici vrátane projektovej dokumentácie technického vybavenia - inžinierskych sieti (elektrická
prípojka, verejný vodovod, verejná kanalizácia, mestská komunikácia).
Špecifikácia nájomného domu:
- Prízemná budova bez suterénu kontajnerového typu,
- Prízemie nad úrovňou terénu do 1 m,
- Sedlová strecha
- Počet bytov 20 z toho: 20 x 2 izbový
- Priemerná plocha bytov od 44 do 44,99 m2
Požiadavku na projektovú dokumentáciu:
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v zmysle požiadaviek uvedených v zákone
č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení platnom ku dňu
odoslania tejto výzvy a požiadaviek zákona č.150/2013 o Štátnom fonde rozvoja bývania
v znení platnom ku dňu odoslania tejto výzvy.
Obsah projektovej dokumentácie:
A. Sprievodná správa
B. Súhrnná technická správa, protipožiarna bezpečnosť stavby, energetické hodnotenie
budovy, protokol o určení vonkajších vplyvov prostredia
C. Celková situácia stavby
D. Dokumentácia stavebných objektov:

SO 01 Byty: ASR, statický posudok, ZTI, elektroinštalácia, bleskozvod
SO 02 Mestská komunikácia
SO 03 Verejný vodovod
SO 04 Verejná kanalizácia
SO 05 Elektrická prípojka
Projektová dokumentácia bude ďalej obsahovať výkaz výmer, rozpočet po položkách na
CD/DVD nosiči.
Zhotoviteľ projektovú dokumentáciu vypracuje ako realizačný v zmysle zákona č. 50/1976 Z.
z. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vyhláškami MŽP SR č. 453/2000 Z. z.a č.
532/2002 Z. z. a ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostné predpisy, Zákon o
verejných prácach, požiarne predpisy, a pod.
Výkon autorského dozoru do ukončenia stavby.
3. CPV (spoločný slovník obstarávania):
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
4. Komplexnosť predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť kompletnú projektovú dokumentáciu predmetu
zákazky.
5. Možnosť predloženia variantných riešení:
Predloženie variantných riešení sa neumožňuje.
6. Zdroj finančných prostriedkov, platobné a obchodné podmienky.
Predmet zákazky bude financovaný zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu mesta Sečovce. Úhrada
faktúr sa bude uskutočňovať bezhotovostným platobným stykom v eurách (€) v 90 dňovej
lehote splatnosti od doručenia faktúry do podateľne verejného obstarávateľa, bez poskytnutia
preddavkov.
7. Predpokladaná cena:
9 500,-€ s DPH.
8. Predkladanie ponuky:
Uchádzač predloží ponuku v jednom vyhotovení v uzatvorenom a označenom obale.
Obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
adresu verejného obstarávateľa uvedenú vo výzve,
adresu uchádzača,
označenie heslom verejného obstarávania „Súťaž – neotvárať“
Do cenovej ponuky uveďte e-mailovú adresu a telefónne číslo kontaktnej osoby zodpovednej
za vytvorenie cenovej ponuky.
Stránkové hodiny v podateľni verejného obstarávateľa (pre osobné doručenie) sú pracovné
dni od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Uchádzač ponuku vyhotoví a predloží v jazyku slovenskom, resp. podľa § 19 ods.3 zákona
č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.
Uchádzač zmluvnú cenu zhotovenia projektovej dokumentácie predloží na samostatnom liste
nasledovne:
navrhovaná zmluvná cena bez DPH,

sadzba DPH a výška DPH,
navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť,
že nie je platcom DPH, upozorní.
9. Lehota na predkladanie ponúk:
Ponuku je potrebné doručiť do 13.11.2013 do 9,00 hod. na adresu verejného obstarávateľa.
10. Predložená ponuka musí obsahovať – podmienky účasti:
a) Predloženie dokladu o oprávnení podnikať (kópia) alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu
podnikateľov vedenom na Úrade pre verejné obstarávanie platné pre rok 2013 alebo
oprávnenia na výkon projektovej činnosti na daný druh stavby.
11. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.
Vyhodnotenie ponúk – kritérium na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena za zhotovenie projektovej dokumentácie vrátane autorského dozoru s DPH.
Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa: 14.11.2013 o 14:00 hod. Po vyhodnotení
predložených cenových ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi výsledok vyhodnotenia
ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.
Lehota viazanosti ponúk je do 30.11.2013.
15.Ďalšie informácie obstarávateľa:
Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača, ktorý nebude spĺňať podmienky účasti,
alebo iné podmienky, ktoré vyplývajú z výzvy na predkladanie ponúk.
Obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky:
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jedna predložená ponuka nezodpovedá určeným požiadavkám,
- ak sa zmenili okolnosti za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie,
- ak celková suma ponuky prekročí finančný limit stanovený pre zvolený postup zadávania
zákazky.
Ak úspešný uchádzač neuzavrie zmluvu o dielo s verejným obstarávateľom z vlastného
rozhodnutia, verejný obstarávateľ má právo uzavrieť príslušnú zmluvu s uchádzačom, ktorý v
súťaži skončil ako druhý v poradí.

Prílohy:
1. Návrh zmluvy o dielo, ktorý bude záväzný pre úspešného uchádzača.
V Sečovciach, 06.11.2013.
Vyhotovil:
Ing. Emil Mati
MVDr. Jozef Gamrát
primátor mesta

