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Vec

Výzva na predloženie ponuky
Obec Spišské Bystré ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“) Vás žiada
o predloženie cenovej ponuky v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky „Projektová
dokumentácia na Zberný dvor Spišské Bystré“
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Obec Spišské Bystré
Sídlo: Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré
IČO: 00 326 542
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Luha
Telefón: 052-779 21 97, 0902 919 740
e-mail: obec@spisskebystre.sk,
2. Predmet a druh zákazky
zákazka na poskytnutie služby
zákazka s nízkou hodnotou
3. Názov predmetu zákazky
„Projektová dokumentácia na Zberný dvor Spišské Bystré“
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti
Požaduje sa cena za celý predmet
5. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu zberného dvora v obci
Spišské Bystré na novovytvorenom pozemku parc. č. 4318/17 k.ú. Spišské Bystré. Rozmery pozemku
sú 27 m x 22,50 m. Stavba bude pozostávať z objektu 4 garáží pre umiestnenie strojov - techniky pre
potreby fungovania zberného dvora (napr. traktor s vlečkou, drvič a pod.), zo spevnenej plochy areálu
zberného dvora, na ktorej budú umiestnené veľkoobjemové kontajnery a z oplotenia.

6. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Verejný obstarávateľ požaduje projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v rozsahu pre
realizáciu stavby s výkazom výmer a rozpočtom:
Projekt: 6 vyhotovení v tlačenej forme a 1 vyhotovenie na CD
Výkaz výmer: 2 vyhotovenia v tlačenej forme a 1 vyhotovenie na CD
Rozpočet: 2 vyhotovenia v tlačenej forme a 1 vyhotovenie na CD
Projektová dokumentácia bude obsahovať
7. Požiadavky na projektovú dokumentáciu
Zhotoviteľ vypracuje projekt pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby v obvyklom
rozsahu v súlade s príslušnými právnymi predpismi, súvisiacimi vyhláškami a technickými normami.
Predpokladaný rozsah projektovej dokumentácie:
Sprievodná správa, Súhrnná technická správa, Technická správa, Celková situácia stavby,
Koordinačná situácia, Dokumentácia stavebných objektov (pôdorysy, rezy, pohľady), Projekt
dočasného a trvalého dopravného značenia – podľa potreby, Projekt organizácie výstavby, Celkové
náklady stavby.
Východiskové podklady: Kópia katastrálnej mapy, výškopis a polohopis územia, vyjadrenia správcov
inž. sietí k existencii sietí v území – dodá verejný obstarávateľ.
8. Predpokladaná hodnota zákazky : 4 960,-- EUR bez DPH
9. Miesto dodania predmetu zákazky
Obecný úrad Spišské Bystré, Michalská 394, 059 18 Spišské Bystré, okres Poprad.
10. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky
Lehota na realizáciu zákazky: do 10 dní od podpisu zmluvy.
11. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ: Operačný program Kvalita
životného prostredia, Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a z vlastných prostriedkov verejného
obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ neposkytuje zálohy.
Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si hradia
uchádzači v plnej výške.
12. Spôsob určenia ceny:
Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky (cena všetkých
prác, všetkého potrebného materiálu, vrátane dopravy na miesto realizácie) ako cena maximálna,
pevná, konečná, vrátane všetkých nákladov nevyhnutných na riadne vykonanie diela.
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú cenu bez DPH, sadzbu a výšku
DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.
Ak uchádzač nie je platcom DPH, v návrhu na plnenie kritéria (v prílohe č. 1) na to upozorní.
13. Podmienky účasti a obsah ponuky
13.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienku účasti týkajúcu sa
osobného postavenia - je oprávnený vypracovať projektovú dokumentáciu stavby v zmysle vyššie
uvedeného opisu (doklad o oprávnení podnikať alebo iný relevantný doklad, že je oprávnený

realizovať predmet zákazky) - uchádzač predloží aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp.
aktuálny výpis z obchodného registra.
Tento doklad môže byť predložený ako kópia alebo aktuálny (nie starší ako 3 mesiace) výpis
z registra na internete.
13.2 Ponuka uchádzača bude obsahovať:
a) identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, telefonický a
e-mailový kontakt, bankové spojenie, číslo účtu) s uvedením predmetu zákazky, na ktorú sa
ponuka predkladá
b) Návrh na plnenie kritéria - vyplnená príloha č. 1 tejto výzvy.
c) Doklad o oprávnení poskytovať požadovanú službu – napr. výpis z obchodného registra, výpis
zo živnostenského registra, výpis zo štatistického úradu- postačuje kópia dokladu.
Celá ponuka vrátane dokladov bude predložená v úradnom slovenskom jazyku.
Variantné riešenie: neumožňuje sa
Rozdelenie plnenia zákazky: nie, ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky.
Do hodnotenia budú zaradené len tie ponuky, ktoré budú obsahovať všetky požadované náležitosti.
14. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: do 08.06.2018 do 13.00 hod.
15. Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky
Ponuky je potrebné doručiť elektronicky e-mailom na: prednosta@spisskebystre.sk, v predmete
správy bude označenie „PD zberný dvor“, poštou alebo kuriérom na: Obecný úrad, Michalská 394,
059 18 Spišské Bystré s označením: „PD zberný dvor“
16. Kritériá na hodnotenie ponúk
Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena s DPH za predmet zákazky. Každá ponuka bude
hodnotená samostatne, priradením poradia s tým, že uchádzač s najlepšou ponukou – najnižšou cenou
dostane priradené prvé miesto a ďalším v poradí budú priradené miesta podľa výšky navrhovanej
ceny.
V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena s DPH v eurách.
V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH, bude vyhodnocovaná cena predmetu zákazky
v eurách.
Cenovú ponuku uchádzača s najnižšou cenou, ktorý splnil podmienky účasti a požiadavky verejného
obstarávateľa na predmet zákazky, verejný obstarávateľ vyhodnotí ako úspešnú. Verejný obstarávateľ
takúto ponuku prijme a ostatným uchádzačom oznámi, že v procese verejného obstarávania neuspeli.
V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje
právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo
túto súťaž zrušiť.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť túto súťaž, ak sa do nej prihlási iba jeden uchádzač.
17. Postup pri otváraní ponúk:
Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa 08.06.2018 o 13.15 hod.
18. Lehota viazanosti ponúk
31.07.2018
19. Ďalšie informácie
V prípade požiadavky na obhliadku plochy plánovaného zberného dvora je možné si túto dohodnúť
u kontaktnej osoby uvedenej v bode 1.
S víťazným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo.

Prílohy: č.1 Návrh na plnenie kritéria
č.2 Návrh zmluvy o dielo
S pozdravom

Mgr. Marián Luha
starosta obce

