Mesto L I P A N Y
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Výzva na predkladanie ponúk
Č. j. 7220/2015-Výst.
na zákazka na poskytnutie služieb zadávaná postupom podľa §9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky :
Poskytnutie služieb: Stavebný dozor
na projekt Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica
1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Mesto Lipany
IČO:
327 379
Sídlo:
Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
Zastúpený:
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Beáta Figurová Bedlovičová
Telefón:
051 4881173
E-mail:
vystavba@lipany.sk

2.

Názov predmetu zákazky:
Stavebný dozor na projekt: Splašková kanalizácia a rozvod vody Krivianska ulica

3.

Typ zmluvy:
Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka – Zákon č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších zmien.

4.

Opis a rozsah požadovaných služieb - zákazky
Predmetom obstarávania je výkon stavebného dozoru na stavbe „Splašková kanalizácia
a rozvod vody – Krivianska ulica“.
Predpokladaný náklad stavby: 312 395,35 Eur bez DPH
Predpokladaná doba výstavby: 2 mesiace, predpokladaný termín začatia po schválení
žiadosti o NFP
Rozsah činnosti stavebného dozoru bude podľa prílohy „Metodiky a sadzobníka PČ a IČ
– R UNIKA“.

5.

Spôsob určenia ceny
Cena bude určená ako
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH
Uchádzač, ktorý nie je plátcom DPH túto skutočnosť uvedie v ponuke.

6.

Rozdelenie zákazky na časti: Zákazku nie je možné rozdeliť na časti. Ponuka musí byť
predložená na požadovaný predmet zákazky a taktiež na celý predmet zákazky, nie iba
na určité časti služby. Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.

7.

Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňujeme predloženie variantných
riešení.

8. Doba trvania zmluvy:
Začiatok prác: nasledujúci deň po nadobudnutí účinnosti zmluvy

Ukončenie prác: po odpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí a po odstránení vád
a nedorobkov.
9.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:
9.1.Zákazka bude financovaná z prostriedkov Európskej únie a prostriedkov verejného
obstarávateľa.
9.2 Záloha poskytnutá nebude . Cenu za služby objednávateľ zaplatí poskytovateľovi
úhradou faktúr – daňových dokladov, ktoré poskytovateľ vystaví za každé preukázané
čiastkové plnenie. Podrobné podmienky budú uvedené v zmluve.
9.3 Faktúry budú splatné do 60 dní od dňa doručenia objednávateľovi.

10. Podmienky súťaže
Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť minimálne tieto doklady:
a. Identifikačné údaje uchádzača
b. Doklad, na základe ktorého je oprávnený poskytovať( napr. výpis z obchodného
registra, živnostenského registra)- fotokópiu.
c. Autorizačné osvedčenie SKSI podľa zákona č.138/1992 Zb. v platnom znení na
inžinierske stavby.
d. Referenčné listy
Poskytovateľ služby musí preukázať schopnosť realizovať uvedený predmet zákazky
predložením minimálne dvoch referenčných listov, v ktorých potvrdí že poskytoval
požadované služby minimálne v predpokladanej hodnote zákazky, podľa predmetu
obstarávania za predchádzajúce tri roky 2013, 2014, 2015 s uvedením ceny služieb,
lehoty poskytnutia služieb, priezvisko, telefonický a emailový kontakt
na zodpovedného zamestnanca zmluvného odberateľa.. Každá referencia bude
potvrdená objednávateľom služby. Primeranosť požiadavky: Potreba verejného
obstarávateľa overiť si, či uchádzač má skúsenosti a schopnosť plniť predmet
zákazky.
e. Návrh na plnenie kritéria – návrh ceny ( podľa bodu 5 tejto výzvy)
11. Lehota a miesto predkladania ponúk:
Ponuky je potrebné predložiť najneskôr do: 8.12.2015 do 10,00 hod.
Ponuky uchádzači predkladajú na adrese verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1.
tejto výzvy poštou alebo osobne na adresu: Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany.
Obálka bude označená heslom: SD - Kanál, voda Krivianska, NEOTVARAŤ!
12.

Kritériá na vyhodnotenie poradia ponúk: Najnižšia celková cena s DPH. V prípade
neplátcu DPH celková cena.

13.

Predpokladaná hodnota zákazky: 8 966,66 Eur Eur

14.

Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 30.4.2016

15. Ďalšie informácie:
Všetky náklady spojené s prípravou a predložením ponuky, účasťou vo verejnom
obstarávaní znáša uchádzač, bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému
obstarávateľovi a bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
V Lipanoch, 27.11. 2015

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

