Mesto

LIPANY

Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

VÝZVA
Č.6208/2016-VÝST.

NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
k predmetu zákazky s názvom
„Vypracovanie projektovej dokumentácie (DSP A DRS) na stavbu:
Úprava verejných plôch a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy
Lipany, obj. SO03/1 Cyklochodník“
zákazka 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“)
(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
Ing. Beáta Figurová Bedlovičová
051/488 11 73
www.lipany.sk

(ďalej len „verejný obstarávateľ“)
2.

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

3.

Názov predmetu zákazky:
„Projektová dokumentácia ( DSP A DRS) na stavbu: Úprava verejných plôch
a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1
Cyklochodník“

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 projektu pre stavebné
povolenie (DSP) a projektu pre realizáciu stavby na stavbu „Úprava verejných plôch
Strana 1 z 3

Mesto

LIPANY

Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany

a priestranstiev, vodného toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany, obj. SO03/1
Cyklochodník“. Ide o zmenu 1 stavby „Úprava verejných plôch priestranstiev – vodného
toku a vybudovanie vodnej plochy Lipany: SO03/1 Prístupová komunikácia, chodníky
pre peších a cyklistov“.

Popis stavby: Predmetom PD je chodník pre cyklistov v intraviláme mesta Lipany, na
rovinatom teréne, celkovej dĺžky cca 1000 m.
7.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany.
Termín dodania predmetu zákazky: júl 2016

8.

Predpokladaná hodnota zákazky:
Predpokladaná hodnota zákazky je 3 500,00 bez DPH

9.

Financovanie predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa z
Európskeho fondu regionálneho rozvoja INTERREG Poľsko - Slovensko.
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
-

11.

kópiu Autorizačného osvedčenia SKSI podľa zákona č.138/1992 Zb. v platnom
znení

Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
a) Cenovú ponuku uchádzača
b) Doklady podľa bodu 10. Podmienky účasti.

12.

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.
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Uchádzači nemajú nárok na úhradu nákladov spojených s účasťou v tejto súťaži.
13.

Predkladanie ponúk:

Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku
( uchádzači, ktorí predkladajú ponuku nemôžu byť personálne alebo majetkovo prepojení).
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.
Ponuky je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk – do 20.7.2016 do 10.00
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
takúto cenovú ponuku príjme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného
obstarávania neuspeli. Verejný obstarávateľ zašle uchádzačom informáciu o výsledku
vyhodnotenia ponúk e-mailom najneskôr do 3 pracovných 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.

16.

Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2016.

V Lipanoch, dňa 15.7.2016

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