Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica

..........................................
..........................................
..........................................

Váš list/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

................................

.................................

Mihok/+421905616592

V Nižnej Kamenici, dňa

20.01.2014

Identifikácia verejného obstarávateľa.

I.

II.
1.

Názov organizácie:

Obec Nižná Kamenica

Sídlo organizácie:

Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica

IČO:

00324485

Kontaktné miesto:

Obecný úrad, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica

Zastúpený:

Ing. Jana Hruščáková, starostka obce

Telefón:

+421 556965523; +421 918529617

E-mail:

obecniznakamenica@netkosice.sk

Web:

www.obecniznakamenica.sk

Predmet zákazky
Názov predmetu zákazky.
Vypracovanie PD pre Rozšírenie NN siete a Rozšírenie verejného osvetlenia na stavbe IBV NIŽNÁ
KAMENICA - „vilová štvrť“.

2.

Opis predmetu zákazky.
Názov stavby:

Rodinné domy.

Odberné miesto:

Nižná Kamenica, č. parcely: 293/1.

Stupeň projektu:

Pre stavebné povolenie a realizáciu stavby.

Rozsah projektu:

a) vypracovanie projektu pre stavebné konanie obsahujúce sprievodné a technické správy,
koordinačné, vytyčovacie a stavebné výkresy všetkých stavebných objektov, projektu
organizácie výstavby, rozpočtu a neoceneného výkazu výmer, všetko v rozsahu
zodpovedajúcom charakteru a povahe predmetu zákazky a príslušnej platnej legislatívy.

b) dopracovanie projektu pre realizáciu stavby so zapracovaním podmienok stavebného povolenia
do projektu, časový plán výstavby, plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v rozsahu
zodpovedajúcom charakteru a povahe predmetu zákazky a príslušnej platnej legislatívy.
Projektant pri vypracovaní PD musí rešpektovať Vyjadrenie prevádzkovateľa distribučnej sústavy
VSD, a.s. k žiadosti o pripojenie do distribučnej sústavy, ktoré je uvedené v prílohe č. 1 k tejto
výzve.
PD má byť vypracovaná v šiestich vyhotoveniach spôsobom, ktorý zaručuje stálosť tlače
a v elektronickej forme na CD (DVD).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo použiť PD ako súčasť súťažných podkladov pre výber
dodávateľa stavebných prác postupom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“).

3.

Druh predmetu zákazky.
Predmetom tejto zákazky sú služby

4.

Zatriedenie predmetu zákazky podľa slovníka verejného obstarávania.
71320000-7

5.

Inžinierske projektovanie.

Financovanie predmetu zákazky.
Zákazka je financovaná z rozpočtových prostriedkov obce Nižná Kamenica.

6.

Rozsah ponuky.
Ponuka musí byť predložená na celý predmet zákazky, uvedený v Odd. II. Bod 2 tejto výzvy.
Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť ponuku len na niektoré položky. Ponuka predložená
len na niektoré položky predmetu zákazky bude vylúčená z vyhodnotenia.
Uchádzač k vypracovaniu ponuky môže použiť formulár „Ponuka“ , v prílohe č. 2 k tejto výzve
alebo použije vlastný formulár, ktorý musí obsahovať všetky požadované údaje uvedené v cit.
formulári.

III.
1.

Obchodné podmienky.
S úspešným uchádzačom bude v súlade s ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka uzatvorená
zmluva o dielo na poskytnutie služieb, ktoré sú predmetom zákazky (ďalej „Zmluva“).

2.

Právne vzťahy objednávateľa s dodávateľom výslovne neupravené touto výzvou sa budú riadiť
príslušnými ustanoveniami Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, ako aj súvisiacimi
predpismi, všetko v znení neskorších zákonov.

3.

Návrhom na uzavretie zmluvy je

a) zo strany Obce Nižná Kamenica, táto Výzva na predloženie ponuky,
b) zo strany uchádzača, ponuka predložená uchádzačom na základe tejto výzvy.
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4.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného
práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

5.

Zmluva bude uzatváraná v slovenskom jazyku.

6.

Úspešný uchádzač predloží podrobný rozsah a obsah PD ako prílohu č. 1 k návrhu zmluvy.

7.

Cena a spôsob jej určenia.

a) Ponúkaná cena musí byť predložená za celý predmet zákazky uvedený v Odd. II tejto výzvy,
inak bude ponuka vylúčená z tohto verejného obstarávania.

b) Ceny za celý predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva
zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

c) Navrhovaná zmluvná cena musí obsahovať všetky náklady uchádzača potrebné k poskytnutiu
predmetu zákazky a primeraný zisk.

d) DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov,
platných v čase fakturácie. Zmena sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku k zmluve.

e) Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať
do ceny predmetu zákazky. Cena stanovená uchádzačom musí zohľadňovať primerané,
preukázateľné náklady a primeraný zisk.

8.

Platobné podmienky.

a) Platba na faktúru po prevzatí projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu
stavby objednávateľom.

b) Splatnosť faktúry 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
c) Predmet zákazky (zmluvy) zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa.
9.

Dodacie podmienky.
Lehota dodania do 30 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.

10.

Uchádzač preberie verejným obstarávateľom určené obchodné podmienky do svojho návrhu
záväzných zmluvných podmienok a môže do svojho návrhu doplniť len také obchodné podmienky,
ktoré nie sú v rozpore s touto Výzvou a ktoré sa nebudú vymykať obvyklým zmluvným
podmienkam, ktoré by znevýhodňovali verejného obstarávateľa.

11.

Uchádzač podaním ponuky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s
nimi súhlasí.

12.

Uchádzač, ktorého ponuka bude vyhodnotená ako úspešná v tomto verejnom obstarávaní predloží
na základe výzvy verejného obstarávateľa svoj návrh zmluvy, v ktorom zohľadní obchodné
podmienky verejného obstarávateľa určené v Odd. III tejto výzvy.
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IV.

Lehota viazanosti.
Ponuka bude platná do 28.02.2014.

V.
1.

Podmienky účasti.
Tohto verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 písm. f) Zákona o VO, t. j. je oprávnený dodávať tovar,
uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu vo vzťahu aspoň k jednému predmetu
zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku.

2.

Podľa § 32 ods. 4 Zákona o VO, uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods.
1 Zákona o VO, dokladmi podľa § 26 ods. 2 Zákona o VO a v zmysle Výkladového stanoviska
Úradu pre verejné obstarávanie č. 10/2013 z 23.07.2013 k osobnému postaveniu podľa zákona o
verejnom obstarávaní.

VI.
1.

Obsah a vyhotovenie ponuky a dokladov predkladaných spolu s ponukou.
Obálka s ponukou musí obsahovať:

a) Ponuku s návrhom uchádzača na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk, vypracovanú v súlade
s touto výzvou, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača.

b) Doklady k preukázaniu splnenie podmienok účasti podľa Odd. V tejto výzvy predloží uchádzač
nasledovne:



uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov nie je povinný predložiť doklady na
preukázanie splnenia podmienky účasti uvedené v Odd. V. bode 1 tejto výzvy, ale v
ponuke označí, že je zapísaný do zoznamu podnikateľov a že zápis je platný.



uchádzač, ktorý nie je zapísaný v zozname podnikateľov, v ponuke označí, že nie je
zapísaný do zoznamu podnikateľov a predloží doklady podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona
o verejnom obstarávaní , t. j. doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné
práce alebo poskytovať službu.

2.

Všetky doklady a dokumenty predkladané podľa Odd. VI. ods. 1 tejto výzvy:

a) Musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do štátneho jazyka
okrem dokladov predložených v českom jazyku ak uchádzač má sídlo mimo územia Slovenskej
republiky. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci preklad
v štátnom jazyku.

b) Musia byť vyhotovené tak, aby bolo zabezpečené trvalé zachytenie ich obsahu, musia byť
vyhotovené nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským
výstupným zariadením výpočtovej techniky, tak aby ich obsah bol pre fyzickú osobu čitateľný.

c) Musia byť predložené ako prvopisy/originály alebo ich úradne osvedčené kópie, pokiaľ nie je
určené inak.
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d) Musia byť platné minimálne ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v Odd. VII
bod 1 tejto výzvy.

e) Musia byť platné a musia obsahovať všetky požadované informácie potrebné k vyhodnoteniu
splnenia podmienok účasti podľa Odd. V a k vyhodnoteniu splnenia požiadaviek na predmet
zákazky uvedených v Odd. II a Odd. III tejto výzvy

VII.
1.

Lehota na predloženie ponuky.
Ponuka a všetky doklady podľa Odd. VI tejto výzvy musia byť predložené v zalepenej obálke
označenej heslom „Neotvárať - ponuka - PD“ najneskôr do 30.01.2014 do 13.00 hod. osobne
alebo poštou na adresu:
Obec Nižná Kamenica, Nižná Kamenica 60, 044 45 Nižná Kamenica

2.

Návrh predložený po uplynutí lehoty na predkladanie nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi
neotvorený.

VIII.
1.

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky.
Do hodnotenia podľa kritérií na vyhodnotenie ponúk, uvedeného v Odd. IX tejto výzvy, budú
zaradení len tí uchádzači, ktorí:

a) preukážu spôsobom podľa Odd. VI písm. b) tejto výzvy,
b) splnia všetky požiadavky na predmet zákazky a spôsob určenia ceny uvedené v Odd. II tejto
výzvy,

c) akceptujú všetky požiadavky na dodacie a obchodné podmienky a spôsob určenia ceny
uvedené v Odd. III. tejto výzvy.

2.

Splnenie vyššie uvedených požiadaviek bude vykonané hodnotením splnil/nesplnil.

3.

Uchádzač, ktorý bude čo len raz hodnotený hodnotením „nesplnil“ bude z verejného obstarávania
vylúčený.

IX.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk.
Hodnotenie ponúk na zhotovenie predmetu zákazky bude vykonané podľa kritéria Najnižšia
celková cena za predmet zákazky.

X.
1.

Vyhodnotenie ponúk.
Komisia zostaví poradie hodnotených ponúk uchádzačov podľa hodnoty navrhovanej ceny za
predmet zákazky, od najnižšej po najvyššiu ponúkanú cenu. Ponuka uchádzača s najnižšou
ponúknutou cenou na 1. mieste poradia bude úspešnou v tomto verejnom obstarávaní.

2.

Po vyhodnotení predložených ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk vrátane poradia
uchádzačov. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku akceptuje a vyzve ho k predloženiu

5

návrhu zmluvy v zmysle Odd. III bod 12 tejto výzvy. Ostatným uchádzačom oznámi, že neuspeli a
dôvody neprijatia jeho ponuky.

3.

Ak úspešný uchádzač nepredloží návrh zmluvy alebo odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby zmluva mohla byť
uzatvorená v lehote do 30 dní odo dňa, keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorí sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu, alebo neposkytne
verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, potrebnú na jej uzavretie tak, aby mohla byť
uzatvorená v lehote do 30 dní odo dňa keď bol na jej uzavretie písomne vyzvaný, verejný
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
V Nižnej Kamenici dňa 20.01.2014.
Vypracoval:

Ing. Dušan Mihok

Schválil:
...........................................
Ing. Jana Hruščáková
starostka obce
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Príloha č. 1

