VEC:
Zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky
Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na uskutočnenie zákazky
pod názvom: „Projektová dokumentácia stavby – Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra
v Partizánskom - v stupni realizačný projekt“.
V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie cenovej ponuky. Veríme, že sa procesu
verejného obstarávania zúčastníte a predložíte akceptovateľnú cenovú ponuku na požadovaný
predmet zákazky zadávaný postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„ZVO“) v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.
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Výzva na predkladanie cenových ponúk
zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov
1.Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:

Mesto Partizánske

Sídlo:

Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske

IČO:

00310905

DIČ:

2021278028

Telefón:

038/5363099

e-mail:

marcela.samsonova@partizanske.sk

Kontaktná osoba:
vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Marcela Samsonová, 038 53 63 099
vo veciach technických: Ing. Andrea Bencelová 038 53 63 039, Ing. Igor Fábry, Ing. Peter
Minárik 038 53 63 036,
2. Názov predmetu obstarávania:
„Projektová dokumentácia stavby – Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra v Partizánskom v stupni realizačný projekt“
3. Slovník spoločného obstarávania (CPV):
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
4. Opis predmetu obstarávania:
Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie realizačného projektu pre stavbu:
„Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra v Partizánskom“, par. č. 4805/1 katastrálne územie
Partizánske.
1. Zistenie a prieskum trás inžinierskych sietí v predmetnom priestore.
2. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia, ktorá bude
obsahovať:
- zabezpečiť polohopisné a výškopisné zameranie pre potrebu spracovania PD,
- určenie kategórií a množstva odpadov podľa Vyhl. č. 284/2001,
- výkresová časť, konštrukčné detaily, sprievodná a technická správa, položkový
rozpočet stavby, výkaz – výmer, statický posudok navrhovanej konštrukcie,
- technické riešenie a rozsah dokumentácie bude zodpovedať požiadavkám
objednávateľa a v súlade s § 58 Stavebného zákona a § 9 vyhlášky MŽPSR č.
153/2000 Z. z.
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Úroveň spracovania DSP:
-

-

-

-

upozorňujeme uchádzačov, aby predmetná dokumentácia bola spracovaná v rozsahu
(výkresová a rozpočtová časť) s bezproblémovým nacenením stavebných prác pre účely
procesu VO na zhotoviteľa stavby,
vzhľadom na charakter stavby celková cenová ponuka uchádzača bude zohľadňovať aj
náklady na prerokovanie DSP so všetkými dotknutými účastníkmi výstavby, úradmi štátnej
a verejnej správy, ako aj výkon občasného autorského dozoru počas výstavby v rozsahu
min. 1,0 hod týždenne,
úhrada za dodanie dokumentácie bude realizovaná v zmysle platnej ZOD po zápisničnom
prevzatí služby,
objednávateľ si vyhradzuje právo v rámci tejto cenovej ponuky u zhotoviteľa požiadať
o doplnenie, resp. technické prepracovanie určitej časti dokumentácie v prípade, že
legislatívny proces povolenia stavby si to bude vyžadovať,
termín odovzdania kompletnej dokumentácie je do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti
ZOD jej podpísaním a nadobudnutím účinnosti dňom po jej zverejnení.

Podkladom vypracovania predmetu zákazky je Diagnostika lávky, ktorú zohľadní víťazný
uchádzač v návrhu riešenia.
Dokumentácia bude vyhotovená a odovzdaná v šiestich vyhotoveniach v tlačenej forme a v
dvoch vyhotoveniach v elektronickej forme na CD nosiči.
V tejto súvislosti verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na zabezpečenie
služby vypracovania projektovej dokumentácie stavby Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra
v Partizánskom - v stupni realizačný projekt.
Verejný obstarávateľ ako neoddeliteľnú súčasť tejto výzvy prikladá návrh na plnenie kritérií
(Príloha č. 1), zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 2) a vzor zmluvy o dielo
(Príloha č. 3).
Za účelom získania všetkých informácií potrebných pre dodanie projektu umožňuje verejný
obstarávateľ jednotlivým uchádzačom osobnú obhliadku stavby, termín obhliadky si je možné
dohodnúť na emailovej adrese alebo telefonicky:
Ing. Peter Minárik, +421 918 788 904, 038 53 63 036, igor.fabry@partizanske.sk, +421 918 617
982, 038 53 63 036, Ing. Igor Fabry. Výdavky spojené s obhliadkou stavby idú na ťarchu
uchádzača.
Zhotoviteľ musí byť oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať uvedený predmet obstarávania.
Požadovaná záruka je 24 mesiacov.

5. Cena:
Cena diela musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte: ako cena celkom bez DPH,
výška a sadzba DPH a cena celkom vrátane DPH (Príloha č.1).
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Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní. Cena musí
zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.
6. Predpokladaná hodnota zákazky: 8 933,34 EUR bez DPH (10 720,00 EUR s DPH)
7. Rozdelenie predmetu: NIE.
8. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE.
9. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: trvanie zmluvy bude súčasťou zmluvy o dielo.
Lehota dodania predmetu zákazky je do 6 týždňov od nadobudnutia účinnosti ZOD jej
podpísaním a nadobudnutím účinnosti dňom po jej zverejnení.
10. Lehota viazanosti ponúk: do 30.04.2020
11. Miesto dodania predmetu zákazky:
Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske
12. Lehota na predkladanie ponúk:
 ponuky sa predkladajú osobne alebo poštou v uzavretej obálke do podateľne Mestského
úradu Partizánske,
 lehota na predkladanie ponúk je do 19.03.2020 do 10:00 hod. V prípade doručenia
poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: Mesto Partizánske,
referát verejného obstarávania, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske,
 dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk
nie je možné predložené ponuky odvolať, ponuky po predložení nemožno meniť
ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky
vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení
ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk;
 ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR; obálka musí byť zreteľne
označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať !“, heslom obstarávania
„PD Rekonštrukcia lávky cez rieku Nitra v Partizánskom“, ako aj obchodným
menom a sídlom obstarávateľa a uchádzača.
13. Cenová ponuka musí obsahovať:
13.1 DOKLAD O OPRÁVNENÍ POSKYTOVAŤ SLUŽBY, ktoré sú predmetom tejto
zákazky (obchodný register, živnostenský register).
13.2 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ (Príloha č.1) – originál podpísaný štatutárnym
orgánom.
13.4 ZOZNAM ZREALIZOVANÝCH ZÁKAZIEK (Príloha č. 2) – spracovanie projektovej
dokumentácie aspoň jednej dopravnej stavby za obdobie posledných päť rokov od vyhlásenia
verejného obstarávania v celkovom objeme minimálne 5 000,00 EUR bez DPH.
Odôvodnenie: Uchádzač splnením požiadavky musí preukázať potrebné primerané skúsenosti
pri realizovaní diela rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti, ako je predmet
zákazky.
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14. Kritéria na hodnotenie ponúk:
najnižšia celková cena diela v EUR s DPH
15. Podmienky financovania:
Obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou
bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní.
16. Typ zmluvy:
Zmluva o dielo.
17. Doplňujúce informácie:
1) Spôsob výberu najvhodnejšej ponuky: Verejný obstarávateľ vymenuje komisiu
verejného obstarávateľa na vyhodnotenie ponúk.
2) Lehota na oznámenie víťaznej ponuky: Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému
uchádzačovi v lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku
prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote, že jeho ponuku neprijal.
3) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok, že splnil všetky
podmienky účasti podľa bodu 13. tejto výzvy.
4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo
obstarávanie zrušiť v prípade ak:
 ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených
v tejto výzve;
 sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené;
 ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania;
 nebude predložená ani jedna ponuka.
5) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto
obstarávaní.
6) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
7) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných
prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.
8) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné
obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.

V Partizánskom, dňa 06.03.2020

Martin Hlbočan, v. r.
vedúci oddelenia služieb úradu

Prílohy:
Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1)
Zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 2)
Vzor zmluvy o dielo (Príloha č. 3)

5

