Obec Víťaz , 082 38 Víťaz 111

Výzva na predloženie ponuky
Obec Víťaz, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len ZVO) Vás žiada o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet
zákazky s názvom:
„Stavebný dozor pre projekt: Kanalizácia a ČOV I. a II etapa Víťaz“

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ v zmysle §7 ods.1 písm. d) ZVO
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ :
Web:
e-mail:

Obec Víťaz
Víťaz č. 111, 082 38 Víťaz
Ing. Ján Baloga, starosta obce
00327981
2020548233
www.obecvitaz.sk
starosta@obecvitaz.sk

Kontaktná osoba poverená realizáciou verejného obstarávania: Ing. Monika Ivanová
Adresa: ABIZ, s.ro., Hraničná 4716, 058 01 Poprad
Telefón: 0907 353 952
Elektronická pošta: abizsro@gmail.com

2. Predmet zákazky a opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je služba v súlade s § 3 ods.4 ZVO, konkrétne stavebného dozoru
Názov: „Stavebný dozor pre projekt: Kanalizácia a ČOV I. a II etapa Víťaz“
Kódy CPV:
71251000-2 Architektonické služby a stavebný dozor

3. Opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je výkon činností stavebného dozoru vyššie uvedeného projektu v zmysle
vypracovanej projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.
Osoba vykonávajúca stavebný dozor vykonáva nasledujúce počas realizácie stavby pre projekt
„Kanalizácia a ČOV I. a II etapa Víťaz“ v tomto rozsahu:
a) oboznámenie sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s
projektom, s vyjadrením stavebného úradu,
b) odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby a zabezpečenie zápisu o odovzdaní staveniska,
c) kontrola postupu prác a dodržiavanie podmienok v nadväznosti na projektovú dokumentáciu a
platné technické normy a predpisy o vykonávaných prácach,

d) odsúhlasovanie prípadných dodatkov a zmien projektu, ktoré nezvyšujú náklady
stavebného objektu, nepredlžujú lehotu výstavby a nezhoršujú parametre stavby. Ostatné
dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením investorovi,
e) zabezpečovanie prípadných zmien vznesených investorom počas realizácie diela,
f) kontrola čerpania investičných prostriedkov a bezodkladné informovanie investora o všetkých
predpokladaných zmenách a závažných skutočnostiach,
g) kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovaných podkladov, ich súladu s
podmienkami zmlúv a ich predkladanie investorovi na likvidáciu,
h) kontrola tých časti dodávok, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú
neprístupnými,
i) spolupráca s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor realizovaných prác a
dodávok v súlade s projektom,
j) kontrola, či zhotovitelia vykonávajú predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác,
kontrola ich výsledkov a vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných
prác a dodávok (atesty, protokoly, a pod.),
k) kontrola stavebných a montážnych denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
l) kontrola prevzatia a uskladnenia dodávok na stavenisku,
m) v priebehu výstavby príprava podkladov pre záverečné hodnotenie stavby, účasť na konaní o
odovzdaní a prevzatí,
n) kontrola odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutom termíne,
o) zabezpečenie právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
p) spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania,
q) koordinácia prác a dodávok medzi dodávateľmi, organizačné zabezpečenie povinností
investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní a účasť na týchto skúškach,
r) účasť na skúšobnej prevádzke,
s) kontrola dokladov o výrobkoch a materiáloch použitých na stavbe,
t) kontrola dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby,
u) kontrola komplexnosti plánov užívania stavby,
v) kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
w) odovzdávanie stavby objednávateľovi,
x) vypracovanie záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby.
Kapacita ČOV je 2500 EO a technológia membránovej separácie
Účasť stavebného dozoru na stavbe je požadovaná v rozsahu min. 3 dni/ týždenne a zároveň min.
7,5 hod./ týždenne (7,5 hod. x 50 týždňov/ročne x 2 roky = 750 hod.), t.j. celkovo predpoklad 750
hod.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 49 700 Eur bez DPH
5. Miesto dodania predmetu zákazky:
Obec Víťaz, sídlo verejného obstarávateľa

6. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania: Mandátna zmluva (Ďalej len
Zmluva) v súlade s Obchodným zákonníkom. Návrh zmluvy je v prílohe tejto výzvy.

7. Financovanie predmetu zákazky: z vlastných zdrojov a verejný obstarávateľ bude žiadať
Nenávratný finančný príspevok (ďalej len NFP)z fondov EU.

8. Lehoty alebo termín na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy:
Počas realizácie stavebných prác, predpokladá sa 24 mesiacov.

9. Lehota na predloženie ponuky:

Uchádzač predloží ponuku najneskôr dňa 09.11.2018 o 10:00 hod.

10. Miesto a spôsob predloženia ponuky:

Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť poštou, e-mailom alebo osobne kontaktnej osobe na
adrese: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 058 01 Poprad, tel. kontakt: 0907 353 952
Elektronicky na e-mailovú adresu: abizsro@gmail.com

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:
kritériom na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena, t. j. ponuková cena celkom v EUR s DPH.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnižšou celkovou cenou s DPH. Poradie ostatných
ponúk sa určí vzájomným porovnaním ponukových cien (vyššia cena = nižšie poradové miesto).
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak najnižšia
ponuková cena bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky.
Cena predmetu zákazky za obstarávaný predmet zákazky sa uvedie na základe vlastných
výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom
zákazky. V predloženej cenovej ponuke sa vezme do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a
riadne plnenie predmetu zákazky, pričom do ceny budú zahrnuté všetky náklady spojené s
plnením predmetu zákazky.
Ak oslovený záujemca nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť požadovanej
informácie ponukovej cene.

12. Pokyny na zostavenie ponuky:
Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, na celý predmet zákazky, nie na časti, v jednom
originálnom vyhotovení. Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenia.
Ponuka a ďalšie doklady a dokumenty sa predkladajú v štátnom jazyku (t.j. v slovenskom jazyku).
Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným
prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v
českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:
a) Identifikačné údaje uchádza (obchodné meno a sídlo, IČO, DOČ, telefón e-mail.) s uvedením
predmetu zákazky, na ktorý sa ponuka predkladá. (je možné použiť prílohu č. 1- Návratka)
b) Cenová ponuka na predmet zákazky v rozsahu podľa bodu 3 za 1 hodinu a za predpokladaný
počet hodín spolu 750 hod., resp. podľa prílohy č. 1 – Návratka)
c) Doklad o oprávnení podnikať – kópiu (nie je potrebné predkladať overenú) predkladá
uchádzač, ktorý nebol vyzvaný na predloženie ponuky v súlade s § 117 a predkladá ponuku
na základe informácie o zverejnení výzvy na súťaž z portálu www.partnerskadohoda.gov.sk
d) Doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavebného dozoru s odborným zameraním:
Inžinierske stavby – potrubné, energetické a líniové stavby, t. j. osvedčenie SKSI o vykonaní
skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných.
e) Doklad (referencia) o zrealizovanej zákazke na výkon stavebného dozoru - min. 1 ČOV na
min. 2 300 EO

f) Návrh Zmluvy (v prílohe) musí byť podpísaný štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom
štatutárneho orgánu uchádzača alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v
mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Do návrhu Zmluvy uchádzači doplnia svoje
identifikačné údaje; ponukovú cenu predmetu zákazky v požadovanom členení, titul, meno
a priezvisko osoby zodpovednej za plnenie predmetu Zmluvy, prípadne môžu i identifikáciu
subdodávateľov a ich podiel na plnení Zmluvy.

13. Otváranie ponúk: 09.11.2018 o 11:00 hod. v sídle kontaktnej osoby poverenej realizáciou
verejného obstarávania: ABIZ s.r.o., Hraničná 4716, 05 01 Poprad

14. Lehota viazanosti ponúk:
Do 31.12.2018

Vopred vám ďakujeme za predloženie ponuky

Príloha č. 1 – Návratka
Príloha č. 2 – návrh Zmluvy
Príloha č. 3 – projektová dokumentácia

Víťaz, dňa: 31.10.2018

...........................................................
Ing. Ján Baloga
starosta obce

NÁVRATKA – Cenová ponuka

Predmet zákazky:

„Stavebný dozor pre projekt: Kanalizácia a COV I. a II etapa Víťaz“

Obchodné meno uchádzača:

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

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:

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

Kontaktná osoba

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

Tel./e-mailový kontakt

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

IČO a DIČ uchádzača:

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

názov položky
Výkon činnosti
stavebného dozora

MJ

jednotková predpokladané
cena
množstvo

Hod.

cena
celkom

DPH

cena celkom
s DPH

750

SOM/ NIE SOM platiteľom DPH.
V.........................................dňa...........................

[doplniť titul, meno, priezvisko, podpis oprávnenej osoby]
Uchádzač zaokrúhli svoje návrhy v zmysle matematických pravidiel na dve desatinné miesta.

