Mesto

LIPANY

Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
k predmetu zákazky s názvom
„Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu:
Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“
zákazka podľa § 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“)
(ďalej len „výzva“)

1.

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
Web:

Mesto Lipany
Krivianska 1, 082 71 Lipany
00 327 379
2020711572
Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
PhDr. Jozef Križalkovič
051/488 11 50
www.lipany.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2.

Druh verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. b) Zákona o verejnom obstarávaní.

3.

Názov predmetu zákazky:

„Projektová dokumentácia a vypracovanie certifikátov na stavbu:
Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“.
4.

Druh zákazky:
Zákazka na poskytnutie služieb.

5.

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

6.

Opis a rozsah predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie štúdie, vypracovanie
projektu pre realizáciu stavby s energetickým prepočtom k súčasnému stavu ako
aj vypracovanie energetického certifikátu podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z.,
ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene
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a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
„Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ Kpt. Nálepku 19 Lipany“.

ku kolaudácii stavby

Popis stavby: Predmetom PD bude rekonštrukcia MŠ s rozšírením prístavbou.
Kapacita jestvujúcej MŠ, ktorá je určená na rekonštrukciu je 32 miest. Prístavba má riešiť
rozšírenie kapacity o 52 novovytváraných miesta. Celková kapacita MŠ po rekonštrukcii
a prístavbe bude 84 miest.
Spracovateľom energetického certifikátu a projektu stavby musí byť odborne spôsobilá
osoba, ktorou je
a) energetický audítor,
b) autorizovaný stavebný inžinier,
Vzhľadom na to, že predmetom PD je rekonštrukcia a prístavba jestvujúceho objektu MŠ, je
zo strany záujemcov potrebne vykonať obhliadku stavby a pozemku.
7.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany.
Termín dodania predmetu zákazky:
- Termín vypracovania štúdie a PD pre realizáciu stavby: do 16.5.2016
- Termín vypracovania energetického certifikátu ku kolaudácii stavby: po skončení
realizácie projektu, najneskôr do 1 mesiaca od písomnej výzvy objednávateľa.

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 10 891,66 EUR bez DPH.

9.

Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa, zo
štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho fondu pre Operačný program
Ľudské zdroje, RO Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Na uvedený predmet zákazky nie je možné poskytnúť preddavky, resp. zálohovú
platbu.

10.

Podmienky účasti:
Na splnenie podmienok účasti musí uchádzač predložiť
- kópiu dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky podľa §
26 ods. 1 písm. f) v nadväznosti na ods. 2 písm. e) Zákona o verejnom
obstarávaní.
- kópiu Autorizačného osvedčenia SKSI podľa zákona č.138/1992 Zb. v platnom znení
- kópia dokladu o odbornej spôsobilosti na energetickú certifikáciu budov podľa
zákona č.138/1992 Zb. v platnom znení

11.

Obsah ponuky:
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a)
b)
c)

12.

Ponuka musí obsahovať:
Cenovú ponuku uchádzača
Doklady podľa bodu 10. Podmienky účasti.
Vyplnený návrh zmluvy o dielo, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto výzvy – v ponuke bude
podpísaný uchádzačom, štatutárnym zástupcom uchádzača alebo zástupcom
uchádzača.
Mena a ceny uvádzané v ponuke:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude
vyjadrená v EUR.
Ak je uchádzač platcom DPH, navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení:
 navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
 výška a sadzba DPH,
 navrhovaná zmluvná cena + výška a sadzba DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
skutočnosť, že nie je platcom DPH 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:
vystavba.lipany.sk alebo v listinnej podobe v nepriehľadnom vonkajšom obale
(napr. nepriehľadná obálka) osobne alebo poštou, príp. kuriérom na adresu sídla
verejného obstarávateľa, ktorá musí obsahovať nasledujúce údaje:
 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
 názov a sídlo verejného obstarávateľa
 text: „Neotvárať - VO“
 heslo súťaže „PD Rekonštrukcia a rozšírenie MŠ kpt. Nálepku 19, Lipany“.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 7.4.2016 do 11.00
hod.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí tejto lehoty nebudú zahrnuté
do súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.

14.

Kritérium na vyhodnotenie ponúk:
Do vyhodnotenia bude zahrnutá doručená ponuka len za predpokladu, že jej obsah
zodpovedá všetkým podmienkam definovaným vo výzve, obsahuje všetky náležitosti
definované vo výzve a bola predložená v lehote určenej vo výzve.
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
Strana 3 z 4

Mesto

LIPANY

Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného
obstarávania neuspeli. Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa vyhodnotenia
predložených ponúk.
15.

Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

V Lipanoch, dňa 29.3.2016

........................................................
Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

Príloha č. 1: Návrh zmluvy o dielo
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