Výzva na predloženie ponuky.

Mesto L I P A N Y
Č.j.Li-2017/05656/MsUFB

Vec: Výzva na predloženie ponuky
Mesto Lipany, 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
Vypracovanie štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie
certifikátov na stavbu
„Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods.1 písm.b) ZVO:
Názov verejného obstarávateľa: Mesto Lipany
Sídlo: Krivianska1, 082 71 Lipany
Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Jánošík, primátor mesta
IČO: 327 379
DRŠ: 2020711572
Tel.: 051 4881150, 051 4881173
Fax: 051 4881170
E-mail: vystavba@lipany.sk
Internetová stránka: www.lipany.sk
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK52 5600 0000 0034 1149 4002
2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany
3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Ing.Beáta Figurová Bedlovičová
4. Predmet obstarávania:
Vypracovanie projektovej dokumentácie a vypracovanie certifikátov na stavbu
Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany
5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Zmluva o dielo
6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - vypracovanie štúdie, vypracovanie projektu pre
realizáciu stavby a tepelnotechnického posudku podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o
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zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ku kolaudácii stavby
„Výstavba MŠ na ulici kpt. Nálepku Lipany“.
Popis stavby: Predmetom projektovej dokumentácie je novostavba objektu materskej
školy. Kapacita plánovanej MŠ je 90 miest so zázemím podľa platnej legislatívy.
7. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 733,33 Eur bez DPH
8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Lipany, Krivianska 1,
082 71 Lipany
9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
do 24.2.2017
10. Financovanie predmetu zákazky:
Z NFP Ministerstva vnúra SR, sekcia Európskych programov - Operačný program
Ľudské zdroje a z prostriedkov Mesta Lipany.
11. Lehota na predloženie ponuky: 31.1.2017 do 10,00 hod.
Ponuky doručené verejnému obstarávateľovi po uplynutí lehoty nebudú zahrnuté do
súťaže, a teda nebudú vyhodnocované.
12. Spôsob predloženia ponuky: poštou, osobne alebo kurierom
13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob
hodnotenia ponúk:
Najnižšia cena za celý predmet zákazky, včítane DPH
14. Pokyny na zostavenie ponuky:
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Predloženie variantného riešenia
sa neumožňuje.
Ponuky sa predkladajú v uzavretom obale v listinnej podobe osobne alebo poštou,
príp. kuriérom na adresu sídla verejného obstarávateľa. Obálka bude obsahovať
nasledujúce údaje:
 obchodné meno (názov) a sídlo (miesto podnikania) uchádzača
 názov a sídlo verejného obstarávateľa
 text: „Neotvárať - VO“
 heslo súťaže „PD MŠ kpt. Nálepku“.
a. Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
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 –
odporúčanie predloženia.
b. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk
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) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe zákazky
zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.
15. Otváranie ponúk: 31.1.2017 o 10,30 hod. na Mestskom úrade v Lipanoch
16. Postup pri otváraní ponúk: bez účasti uchádzačov
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17. Lehota viazanosti ponúk: 30.6.2017
18. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Ing. Figurová Bedlovičová,
email: vystavba@lipany.sk, tel. 051 4881173
19. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom
Zmluvy ďalšie doklady:
-

Doklad 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);

-

Návrh Zmluvy podľa bodu 5 tejto výzvy.

S úctou,
Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

Prílohy:
Príloha č.1 - „Návrh Zmluvy“
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