VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
na civilnú zákazku s nízkou hodnotou podľa ust. §5 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre predmet zákazky :

„VYPRACOVANIE PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE – ADAPTÁCIA ČASTI PODKROVIA
ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI IGRAM“
1.

IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:
Názov
Sídlo
Štatutárny zástupca
Kontaktné miesto
Kontaktná osoba
Telefón, mail
Bankové spojenie
Číslo účtu
IČO
DIČ
IČ DPH

2.

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

OBEC IGRAM
Igram 217, 900 84
Štefan Kovaľ
Obecný úrad Igram
Vít Hinca
033/6455 302, starosta.igram@gmail.com
VÚB Banka
SK80 0200 0000 0000 2182 0112
008 002 52
2020685689

PREDMET ZÁKAZKY

2.1. Názov predmetu zákazky:
„ ADAPTÁCIA ČASTI PODKROVIA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBCI IGRAM“.
2.2. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
a realizáciu stavby zameranej na adaptáciu časti existujúceho podkrovia Základnej školy
v obci Igram pre potreby školských záujmových aktivít žiakov.
Zámerom obstarávateľa je komplexná rekonštrukcia a sprístupnenie existujúcej časti
podkrovia základnej školy (nad novšou prístavbou objektu) z miestnosti kabinetu na 1.NP
schodiskom – konštrukčná výška 1.NP je okolo 4,5 m. V súvislosti s potrebnými
rekonštrukčnými prácami budú dispozične a stavebne upravené aj dotknuté priestory
a plochy 1.NP (podlahy, priečky, vstupné dvere, atď.)
Cieľom riešenia je získať ďalší využiteľný priestor na rozvíjanie aktivít žiakov. Očakáva
sa jedna spoločná podkrovná miestnosť pre hry a iné záujmy a základné sociálne zázemie –
1 x WC+ umývadlo pre žiakov v členení na chlapci a dievčatá, 1 x WC, umývadlo pre
učiteľov, sprcha.
Vzhľadom na konštrukčný charakter krovu sa pre dosiahnutie maximálnej využiteľnosti
predpokladá aj zásah do jeho nosného systému.
PARAMETRE RIEŠENEJ ČASTI
Rozmery podkrovia



pôdorys : 18,2 x 9,91 m;;
výška v hrebeni : 4,18 m;

Konštrukčný charakter podkrovia
Krov nad novšou časťou (prístavbou) ZŠ aj nad pôvodnou je riešený ako stojatá
stolica, kde osová vzdialenosť plných väzieb je približne 4,4 m a uvažuje sa s využitím 4 polí.

Podkrovná časť je presvetlená novými strešnými oknami : v juhovýchodnej strešnej
rovine 6 okien, v severozápadnej 1 okno.
Na streche základnej školy bola vymenená nová krytina – Bramac. V súčasnosti nie je
podkrovný priestor zateplený.
Stropná konštrukcia nad 1.NP je riešená ako trámový drevený strop so záklopom.
2.3. Požadovaný obsah dokumentácie :
Projektová dokumentácia bude vypracovaná v mierke 1:50 pre vydanie stavebného
povolenia a ako tendrová dokumentácia pre výber zhotoviteľa stavby v súlade
s požiadavkami Vyhlášky MŽPSR č. 453/2000 a s odporúčaným obsahom projektovej
dokumentácie na realizáciu stavby, ktorý je prílohou sadzobníka pre navrhovanie ponukových
cien projektových prác UNIKA.
Súčasťou projektovej dokumentácie bude výkaz výmer nacenený a výkaz výmer bez
cien.
2.4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):
71242000-6
2.5. Predpokladaná hodnota zákazky :
7 500 eur s DPH
3.

MIESTO A LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY

3.1. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obecný úrad Igram
3.2. Lehota plnenia :
Od podpisu zmluvy o dielo do piatich týždňov
4.

ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa.
5.

ZMLUVA

Zmluva o dielo bude uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník (ďalej len „Zmluva“) s víťazným uchádzačom.
6.

OBHLIADKA A POSKYTNUTIE VSTUPNÝCH PODKLADOV

Súčasťou tejto výzvy je Príloha č. 3 – Fotodokumentácia súčasného stavu, ktorá
vytvorí dostatočný obraz o riešenom priestore. Verejný obstarávateľ obhliadku nevyžaduje.
Víťaznému uchádzačovi bude poskytnutá dokumentácia súčasného stavu predmetnej časti
podkrovia vypracovaná v r.2016.
7.

PRÍPRAVA A OBSAH PONUKY

7.1. Vyhotovenie ponuky
7.1.1.
7.1.2.

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu.
Vyhlásenia, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované
vo Výzve, môžu byť v ponuke predložené aj ako kópie. Originály alebo ich
úradne osvedčené kópie má povinnosť predložiť iba úspešný uchádzač.
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7.1.3.
7.1.4.
7.1.5.

Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť
predložené v slovenskom jazyku, príp. v českom jazyku.
Uchádzač predloží ponuku elektronicky, osobne alebo poštou na adresu
uvedenú v bode 8.3.
Verejný obstarávateľ môže požiadať uchádzača o písomné vysvetlenie ponuky.
Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa
nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.

7.2. Mena a ceny uvádzané v ponuke
7.2.1.

7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.

7.2.5.

Uchádzač stanoví cenu za obstarávaný predmet na základe vlastných výpočtov,
činností, výdavkov a príjmov podľa platných právnych predpisov. Uchádzač je
pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je
nevyhnutné na úplné a riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do svojich
cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.
Cena za celý predmet zákazky je vyjadrená ako súčet celkových cien
jednotlivých položiek.
Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov
(ďalej len „zdaniteľná osoba“), navrhovanú cenu uvedie v EUR bez DPH.
Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú cenu
v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie
v ponuke.
Celková cena uvedená v ponuke uchádzača musí platiť počas celého obdobia
plnenia predmetu zákazky a nie je možné ju zvýšiť.

7.3. Obsah ponuky
7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.3.4.

8.

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty podľa bodov 7.3.2., 7.3.3., 7.3.4., 7.3.5.,Výzvy, vo forme
uvedenej vo Výzve, doplnené tak ako je to stanovené v bode 7.3.1. Výzvy.
Uchádzač nie je oprávnený meniť znenie vyhlásení, potvrdení, dokladov
a dokumentov, ktorých vzory sú súčasťou tejto Výzvy, je však oprávnený
a povinný tieto správne a pravdivo vyplniť podľa požiadaviek uvedených
vo Výzve.
Kópia dokladu o oprávnení podnikať : výpis z obchodného registra alebo
autorizačné oprávnenie vydané Slovenskou komorou architektov alebo
Slovenskou komorou inžinierov.
Vlastný návrh ceny plnenia predmetu zákazky podľa prílohy č. 1 - Návrh
na plnenie kritéria, špecifikovaného vo Výzve, vypočítaného v súlade s bodom
7.2. Výzvy a ďalšími informáciami uvedenými vo Výzve.
Podpísané vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 2- Vyhlásenie uchádzača
Výzvy.

PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVEJ PONUKY

8.1. Náklady na ponuku
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
obstarávania. Ponuky zostávajú ako súčasť dokumentácie obstarávania.
8.2. Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
Ponuku môže predložiť fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na trhu dodáva
tovar, uskutočňuje stavebné práce alebo poskytuje služby, ktoré sú predmetom zákazky
a ktorej verejný obstarávateľ zaslal Výzvu na predloženie cenovej ponuky.
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Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba alebo skupina takýchto osôb,
ktorá nespĺňa túto podmienku, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia.
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.
8.3. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
8.3.1. Lehotu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ stanovil do 30.6.2016 do
09:00 hod. miestneho času.
8.3.2. Ponuky záujemcov je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk
 elektronicky na e-mailovú adresu : starosta.igram@gmail.com
Kontaktná osoba
: Vít Hinca
Telefón
: 033/64 55 302
 poštou alebo osobne na adresu :
OBEC IGRAM
900 84 IGRAM 217
V tomto prípade je potrebné uviesť na obálke :
„Adaptácia časti podkrovia Základnej školy v obci Igram“ a „Súťaž – neotvárať !“.
9.

HODNOTENIE PONÚK PODĽA KRITÉRIA NA HODNOTENIE:
Najnižšia cena v € bez DPH.

10. ĎALŠIE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejne obstarávanie s tým, že
oznámenie o zrušení bude zverejnené na webovom sídle verejného obstarávateľa.
Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnocovaná, bude zaslaný výsledok
vyhodnotenia jeho ponuky, a to tak, že úspešnému uchádzačovi bude oznámené, že „verejný
obstarávateľ ponuku prijíma“ a ostatným neúspešným uchádzačom bude oznámené, že
„verejný obstarávateľ ponuku neprijíma“.
11. OBCHODNÉ PODMIENKY
Plnenie zákazky s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bude verejným
obstarávateľom prijatá, bude realizované na základe Zmluvy o dielo, ktorú zmluvné strany
podpíšu najneskôr do troch pracovných dní po vyhodnotení úspešnosti uchádzačov.

V Igrame, dňa 15.6.2016

______________________
starosta obce

Prílohy:
Príloha č. 1 : Návrh na plnenie kritérií
Príloha č. 2 : Formulár Vyhlásení uchádzača
Príloha č. 3 : Fotodokumentácia súčasného stavu
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Príloha č. 1
Návrh na plnenie kritérií
Obchodné meno uchádzača
Adresa sídla uchádzača
Oprávnená osoba podpisovať za uchádzača
a jej funkcia
Kontaktná osoba a jej funkcia
Číslo telefónu kontaktnej osoby
E-mail kontaktnej osoby
Vypracovanie projektovej dokumentácie Adaptácia
časti podkrovia Základnej školy v obci Igram

Celková
cena v EUR
bez DPH

Celková
cena v EUR
s DPH

Celková cena za celý predmet zákazky v EUR

Miesto a dátum:

..........................................................
podpis oprávnenej osoby
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Príloha č. 2
VYHLÁSENIA UCHÁDZAČA
uchádzač (obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača)
............................................................
....................................................................................................................................
týmto vyhlasuje, že:
je dôkladne oboznámený a súhlasí s podmienkami obstarávania zákazky: Vypracovanie
projektovej dokumentácie Adaptácia časti podkrovia Zkladnej školy v obci Igram,
ktoré sú určené vo Výzve na predloženie ponuky, jej prílohách a v iných dokumentoch
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,


všetky vyhlásenia, potvrdenia, doklady, dokumenty a údaje uvedené v ponuke sú
pravdivé a úplné,



jeho zakladateľom, členom alebo spoločníkom nie je politická strana alebo politické
hnutie,



predkladá iba jednu ponuku a nie je osobou, ktorej technické alebo odborné
kapacity by použil iný uchádzač na preukázanie svojej odbornej alebo technickej
spôsobilosti v tomto obstarávaní,



nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

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

..................................................
podpis
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