Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Oddychová zóna – záhrada Panny Márie
Obec Dlhé Klčovo
Zákazka podľa §9, ods. 9 - služby
Výzva

V Ý Z V A
zákazka zadávaná podľa §9, ods. 9
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služby s názvom

„Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Oddychová zóna – záhrada Panny Márie“.
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov obstarávateľa: Obec Dlhé Klčovo
Sídlo obstarávateľa: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, 094 13 Sačurov
Zastúpený: Andrej Kulik, starosta obce Dlhé Klčovo
IČO: 332 356
Telefón: 057/4882491
Fax: 057/4882490
E – mail: obec@dlheklcovo.sk
www.dlheklcovo.sk
(ďalej „verejný obstarávateľ“)
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 14:00 hod.
Verejný obstarávateľ podľa § 6, ods. 1, písmeno b) zákona č 25/2006 Z. z.
Kontaktná osoba obstarávateľa určená pre styk s uchádzačmi: Ing. Ján Halgaš
Mobil: 0905 127 229
Výzva je zverejnená na webovom sídle verejného obstarávateľa: www.dlheklcovo.sk

2. Názov zákazky a typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky: Obecný úrad, Dlhá č. 173/84, Dlhé Klčovo
4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Názov: Vypracovanie projektovej dokumentácie diela Oddychová zóna – záhrada Panny
Márie
Zatriedenie zákazky podľa CPV:
CPV:

71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

Predmetom projektovej dokumentácie je vypracovanie projektu oddychovej zóny – záhrady Panny
Márie.
V uvedenom projekte sa uvažuje s vytvorením oddychovej zóny na ploche medzi Gréckokatolíckym
chrámom a domom smútku.
1. centrálna časť oddychovej zóny o ploche cca 1560m2 sa bude z väčšej časti dotýkať hranice
cintorína . Ďalej bude pokračovať 2. časti zóny v jestvujúcom cintoríne, na ploche cca. do 700m2.
V oddychovej zóne, ako je zrejme z vlastného názvu bude zriadená záhrada Panny Márie. V jej
centre je potrebné riešiť hlavný stavebný objekt charakterizujúci dané zadanie a umožňujúci jeho
reálne využite na modlitby pre 4 samostatné skupiny veriacich do 50 osôb.
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Tieto by mohli prebiehať v jednotlivých skupinách v tom istom čase samostatne , ale aj spoločne
kapacitne do 200 osôb. Objekt svojou architektúrou musí jasne deklarovať účel stavby na ktorý bude
určená a zároveň musí vhodne dopĺňať a nie narušiť architektúru jestvujúcej zástavby
V druhej časti projektu uvedenú architektúru prepojiť do časti cintorína k novopostavenému krížu
s vytvorením oddychových zón, komunikácií pre peších a pod.
Okrem uvedeného staveného objektu je potrebné riešiť:
- Napojenie na elektrické rozvody
- Osvetlenie
- Bleskozvod
- Ozvučenie
-Terénne úpravy
- Projekt parkovej a doplnkovej zelene
Stupne projektovej dokumentácie:
•
•
•

Architektonická štúdia
Projekt na stavebné povolenie
Projekt na realizáciu stavby

Počet sád - 6 sád vrátane rozpočtu a výkaz výmer - papierová forma (každého stupňa PD).
Jedno CD formát .pdf- digitálna forma, rozpočet a výkaz výmer v pdf a exceli alebo ekvivalente.
Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na tento rozsah predmetu zákazky.
Uchádzači spracujú cenu za poskytnutú službu – vypracovanie projektovej dokumentácie, v členení
bez DPH, DPH, cena vrátane DPH, ak uchádzač nie platcom DPH, upozorní na to v ponuke.

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: Neumožňuje sa
6. Variantné riešenie: Neumožňuje sa
7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Lehoty plnenia:
A. Vypracovanie architektonickej štúdie – do14 dní odo dňa účinnosti zmluvy, verejný obstarávateľ
pripomienkuje štúdiu do 14 dní odo dňa jej doručenia.
B. Vypracovanie PD pre stavebné povolenie– do 14 dní od schválenia architektonickej štúdie
C. Spracovanie PD pre realizáciu stavby - do 30 dní od vydania stavebného povolenia so
zapracovaním podmienok uvedených v stavebnom povolení a pripomienok dotknutých orgánov
štátnej správy.

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
a) dňa 09.03.2015 do 10.00 hod.
b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese alebo
elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1. tejto výzvy (obec@dlheklcovo.sk).
V prípade zaslania ponuky poštou alebo osobného doručenia uchádzač vloží ponuku do
samostatného obalu. Obal musí byť uzatvorený.
Vonkajší obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje:
• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1.,
• adresu uchádzača,
[Uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača.]
• označenie heslom:
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„PD -

NEOTVÁRAŤ“

- ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a €.
- cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného
uchádzača.

9. Podmienky účasti:
A. Nepožaduje sa.

10.

Podmienky financovania: Zhotoviteľovi sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky

sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti

faktúr 30

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia po splnení čiastkových plnení (podľa návrhu ceny).

11.

Kritéria na hodnotenie ponúk:
−

12.

Najnižšia celková cena s DPH.

Spôsob stanovenia ceny:

A. V zmysle zákona o cenách NR SR č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o cenách“) sa považujú ceny uvedené v ponuke uchádzača za ceny maximálne
B. Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona o cenách.
C. Ceny budú vyjadrené v € a budú platné počas trvania zmluvy.
D. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú zmluvnú cenu
uvedie v zložení:
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,
- sadzba DPH a výška DPH,
- navrhovaná zmluvná cena celkom vrátane DPH.
E. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú cenu celkom.
Súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.
F. Cena bude vypracovaná vo forme:
m.
j.

počet
m. j.

1. Architektonická štúdia

kus

1,00

2 Projekt na stavebné povolenie

kus

1,00

3 Projekt na realizáciu stavby

kus

1,00

Popis položky

Spolu bez DPH v €
DPH 20% v €
Cena za objekt s DPH v €

13.

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
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A. Vštekým uchádzačom verejný obstarávateľ oznámi úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky.
Úspešného uchádzača vyzve na predloženie zmluvy. Lehota na uzavretie zmluvy: do
30.04.2015.
B. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť
deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. Túto
skutočnosť oznámi verejný obstarávateľ e-mailom úspešnému uchádzačovi na adresu uvedenú
v zmluve.
C. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úspešný uchádzač ku podpisu zmluvy predložiť aktuálny
doklad poskytovať službu v origináli alebo overenej kópií.
Dlhé Klčovo, dňa 27.02.2015

.........................………………………..................
Ing. Ján Halgaš
osoba zodpovedná za VO
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