OBEC STRETAVA
Obecný úrad Stretava 12, 072 13 Palín
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov na :

„Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych
komunkácií a výstavba chodníkov obci Stretava“
1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Obec Stretava
Sídlo: Stretava 12
PSČ : 072 13
Mesto/obec: Stretava
Štát : Slovenská republika
IČO: 00325821
Kontaktná osoba: Roman Hudy
Telefón: +421 56 64 972 04, 0904 929 258
e-mail : ocustretava@stonline.sk
2) Typ zmluvy:
Objednávka
3) Miesto a termín dodania:
Obec Stretava
Termín dodania: 30. 08. 2019
4) Predmet zákazky:
Projektová dokumentácia s realizačnou podrobnosťou – realizačný projekt vrátane
vizualizácií v rozsahu jedného celkového pohľadu zhora - z nadhľadu a dvoch pohľadov
detailných.
Projektovú dokumentáciu požadujeme v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v 4 ks kompletnej dokumentácie v tlačenej
podobe, vrátane rozpočtov, výkazov výmer a 1x kompletná dokumentácia na CD nosiči
vo formáte pdf, dwg a výkaz výmer v xls.
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke: zhotovenie,
doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, geodetické práce, práce jednotlivých
profesistov a pod.
Spracovateľ realizačného projektu a členovia projekčného tímu musia mať príslušné
oprávnenia pre projektovú činnosť (odbornú spôsobilosť pre projektovanie stavieb v
príslušnej oblasti) na požadovaný predmet obstarávania, t.j. cestné stavby.
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Projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych komunkácií a výstavba
chodníkov obci Stretava:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektových podkladov a jednostupňovej
projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnych
komunikácií
a
výstavba chodníkov v podrobnosti PD pre
realizáciu
stavby
za
účelom
ohlásenia na stavebný úrad. Zámerom projektovej dokumentácie je zabezpečiť
rekonštrukciu pozemných komunikácií v oblastiach kde žijú marginalizované skupiny v
obci Stretava v zmysle výzvy OPLZ-PO6-SC611-2019-1 - Podpora dobudovania
základnej technickej infraštruktúry.
Riešené územie sa nachádza v katastrálnom území obce Stretava.
Odporúčaný minimálny rozsah realizačného projektu a jednotlivých stavebných objektov:
1. Geodetické zameranie územia
- geodetické zameranie s podrobnosťou a rozsahom potrebným pre daný stupeň
projektu
2. Spevnené plochy, chodníky
3. Vizualizácie
- projektant spracuje vizualizáciu riešeného územia – v rozsahu jedného celkového
pohľadu zhora - z nadhľadu a dvoch pohľadov detailných.
4. Plán organizácie výstavby (POV)
- plán organizácie výstavby bude súčasťou realizačného projektu
Rozsah projektovej dokumentácie:
- technická správa,
- celková situácia stavby,
- situácia stavby na kópií z katastrálnej mapy
- položkový rozpočet,
- výkaz výmer.
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5) Podmienky účasti: požadované doklady odbornej spôsobilosti:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený uskutočňovať služby predmetu zákazky
predložením výpisu z obchodného registra, živnostenského listu. Kópiu osvedčenia
o odbornej spôsobilosti projektanta, v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Z. z. v znení
neskorších zmien a doplnkov, s originálom odtlačku pečiatky a podpisom odborne
spôsobilej osoby.
6) Hodnota celej zákazky bez DPH:
Do 5 400,-€ bez DPH
7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť. Uchádzač predloží ponuku na dodanie časti
zákazky alebo celej zákazky, tak ako je uvedené v prílohe č. 1 „Návrh na plnenie
kritérií“.
8) Variantné riešenie:
Variantné riešenia sa nepripúšťajú

9) Obhliadka miesta a dodania predmetu zákazky
Záujemcom sa odporúča vykonať obhliadku na ktorú sa bude vyhotovovať
projektová dokumentácia za účelom overenia skutkového stavu a získania
potrebných informácií, ktoré sú nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Obhliadku si vykoná záujemca individuálne. Výdaje, spojené s obhliadkou znáša
v plnej miere záujemca.
10) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 30. 08. 2019 v zmysle bodu 3 tejto výzvy.
11) Lehota na predkladanie cenových ponúk:
Do 30. 08. 2019 do 10:00 hod.
Ponuku s vyplnenou prílohou č. 1 a dokladmi požadovanými v bode 5, je potrebné
doručiť, poštou alebo osobne v zalepenej obálke.
Označenie predmetu obálky:
„Cenová ponuka – projektová dokumentácia na rekonštrukciu miestnych
komunikácií a chodníkov v obci Stretava“
Adresa pre doručovanie poštou:
Obec Stretava
Stretava 12
072 13 Palín
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR bez DPH, výška DPH, cena s DPH. Ak
uchádzač nie je platca DPH túto skutočnosť výrazne vyznačí.
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Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke: zhotovenie,
doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, geodetické práce, práce jednotlivých
profesistov a pod.
12) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa
formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje.
13) Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena v EUR vrátane DPH za dodanie celej zákazky uvedená v prílohe č. 1
„Návrh na plnenie
kritérií.
14) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných
dôvodov:
- nebude predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti,
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym
požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ak ponuky presiahnu rozpočet verejného obstarávateľa
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie
Príloha:
č. 1 Návrh na plnenie kritérií

Roman HUDY
starosta obce
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Príloha č . 1
Návrh na plnenie kritérií
Verejný obstarávateľ:
Obec Stretava
Stretava 12
072 13 Palín
Názov predmetu zákazky: „Vypracovanie projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu miestnych komunkácií a chodníkov v obci Stretava“
Obchodné meno uchádzača: ............................................................
adresa alebo sídlo uchádzača: ............................................................

Návrh na plnenie kritérií
Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu pozemných
komunikácií v obci Stretava v EUR vrátane DPH...................................
Pozn. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na zákazke: zhotovenie,
doprava, konzultácie s verejným obstarávateľom, geodetické práce, práce jednotlivých
profesistov a pod.

V...................................... dňa...................

.................................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka
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